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  وتعل�م ب��األزھر  ۱۸۷٦/  ۱۲/  ۳۰ھ�و مص��طفى لطف�ى المنفل��وطى ول�د بمنفل��وط بمحافظ�ة أس��یوط .
ت�ب وكان رئیس تحریر جریدة المؤی�د ل�ھ روای�ات مترجم�ة منھ�ا الفض�یلة ماج�دولین والش�اعر ل�ھ ع�دة ك

 .  ۱۹۲٤/  ۷/  ۱۲منھا ( النظرات والعبرات ) وتوفى فى 

سئول أمام ضمیره عما یجب أن یفعل لذلك ال أسمى الكریم كریما حتى ( الخلق ھو شعور المرء بأنھ م
تستوى عنده صدقة السر وصدقة العالنیة وال الرحیم رحیما حتى یبكى قلبھ قبل أن تبكى عیناه وال 

العادل عادال حتى یقضى على نفسھ قضاءه على غیره وال الصادق صادقا حتى یصدق فى أفعالھ 
 صدقھ فى أقوالھ . 

فع المرء أن یكون زاجره عن الشر خوفھ من عذاب النار أو خوفھ من القانون وإنما ینفعھ أن ال ین
یكون ضمیره قائده الذى یھتدى بھ ومناره الذى یستنیر بنوره فى طریق حیاتھ الخلق ھو الدعة التى 

 تترقرق فى عیون الرحیم كلما وقعت عینھ على منظر من مناظر البؤس ، الخلق ھو العرق الذى
 یتصبب من جبین الحى خجال أمام السائل المحتاج الذى ال یستطیع رده وال یستطیع معونتھ . 

ھو الصرخة التى یصرخھا الشجاع فى وجھ من یجترىء على إھانة وطنھ أو العبث بكرامة قومھ 
ن وجملة القول أن الخلق ھو أداء الواجب لذاتھ بقطع النظر عما یترتب علیھ من النتائج فمن أراد أ

یعلم الناس مكارم األخالق فلیحى ضمائرھم ولیثبت فى نفوسھم الشعور بالرغبة فى الفضیلة والنفور 
  من الرذیلة .

 
 
 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة

المراد بھا السلوك الحسن (ج)  الخلق
 إحساس شعور أخالق

محافظ راع (ج)  –مراقب  مسئول اإلنسان (ج) رجال المرء
 مسئولون

ھو الحارس الداخلى على اإلنسان  ضمیر
 یستحوذ (ض) یحرر یسیطر (ج) ضمائر

الجھر) ×الخفاء الكتمان (  السر تتعادل (ض) تتفاوت تستوى  
السر ×الجھر  العالنیة  یحكم یقضى 
 السوء (ج) شرور الشر مانع (ج) زواجر زاجرا
مضلة ×ھادیھ ومرشدة  قائده  خالصة الكالم جملة القول 

 ×األخالق الحسنة (ج) فضائل  الفضیلة بصرف النظر بقطع النظر
 الرذیلة
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یضل ×یقتدى بھ  یھتدى مكان مرتفع یصدر منھ النور  مناره 
 (ج) منائر

تتحجر ×تتحرك  تترقرق الغنى والسعادة ×الفقر والشقاء البؤس   
 الجبھة (ج) جبن أجبن جبین ینحدر ویسیل یتصبب
جرأة ×حیاء  خجال لب العطاءطا –الشحاذ  السائل   

 یجرؤ ویتشجع یجترىء مساعدتھ معونتھ
 اللعب واإلھمال العبث إذالل وإخضاع إھانة
ذلة ×عزة  كرامة  محاسن (م) مكرمة یوقظ مكارم 
 البعد والكراھیة النفور الصفات السیئة (ج) رذائل الرذیلة

 
 

 لخل�ق الطی�ب یش��عر یب�دأ الكات�ب بوض�ع می�زان لألخ�الق الكریم�ة وھ�و الض�میر ال�ذى یجع�ل ص�احب ا
ت�أثر بالمسئولیة تجاه ضمیره عما یجب أن یفع�ل ف�الكریم م�ن یتص�دق ف�ى الس�ر والجھ�ر وال�رحیم ال�ذى ی

یص�دق  قلبھ قبل عینھ بمناظر البؤس والعادل من یحكم على نفسھ قبل الحكم على اآلخرین والصادق م�ن
 فى فعلھ وقولھ . 

 ع�ھ أن لخ�وف م�ن ع�ذاب الن�ار أو الق�انون إنم�ا ینفوال ینفع اإلنس�ان أن یك�ون الم�انع ع�ن الش�ر ھ�و ا
 یكون ضمیره یھدیھ ویرشده إلى األخالق الكریمة . 

  وم��ن مظ��اھر األخ��الق الطیب��ة ، الدمع��ة ف��ى ع��ین ال��رحیم والخج��ل عن��دما م��ا ال یس��تطیع المس��اعدة
و أن والصرخة فى وجھ كل من یحاول العبث بوطنھ وكرام�ة قوم�ھ . وخالص�ة قول�ھ أن مفھ�وم الخل�ق ھ�

یؤدى اإلنسان واجبھ دون النظر لنتیجة وعندما نرید أن ننشر األخالق یجب أن نجعلھ�م أص�حاب ض�مائر 
 حیة تتمسك بحب الفضیلة وتنبذ الرذیلة وتنفر منھ .

 
 

 تص�ویر جمی�ل ص�ور الض�میر قاض�یا واإلنس�ان  الخلق ھو شعور الم�رء بأن�ھ مس�ئول أم�ام ض�میره :
 أمامھ مسئول عن تصرفاتھ . 

 ة وینف��ى حت�ى ھن�ا تفی�د الغای�س�مى الك�ریم كریم�ا حت�ى تس�توى ... وال ال�رحیم رحیم�ا حت�ى ..... : ال أ
 الكرم والرحمة والعدل إال إذا وصل إلى ھذه الغایة . 

  تضاد یوضح المعنى .  أقوالھ : –أفعالھ  –العالنیة  –السر 
 نھى لخوف بإنسان یمنع وی: تصویر ل زاجره عن الشر خوفھ من عذاب النار ، أو خوفھ من القانون 
 (أو )  . للتنویع  : 
 : اة تص�ویر للض�میر بقائ�د یق�ود اإلنس�ان ، وھ�و تعبی�ر ی�دل عل�ى دور الض�میر ف�ى حی� ضمیره قائ�ده

 اإلنسان . 
 : أسلوب قصر بـ ( إنما ) غرضھ التخصیص .  إنما ینفعھ 
 : اة أث�ر الض�میر ف�ى حی� صور الضمیر بمنارة تھ�دى اإلنس�ان وھ�و تعبی�ر ی�دل عل�ى ضمیره .. منارة

 الناس . 
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  الخلق ھو الصرخة : –الخلق ھو العرق  –الخلق ھو الدمعة  
تكرار الخلق یدل على تعدد مظاھره .       
 كلما تفید االستمرار .  كلما وقعت ..... مناظر البؤس : 
  تضاد یبرز المعنى ویوضحھ .  معونتھ : –رده 
  ن : جم�ال موس�یقى بتواف�ق النھای�ات یط�رب األذا وم�ھالعب�ث بكرام�ة ق –یجترىء عل�ى إھان�ة وطن�ھ

 ویؤثر فى النفس . 
 : أسلوب مؤكد بأن .  أن الخلق ھو أداء الواجب لذاتھ 
 أس��لوب أم��ر غرض��ھ النص��ح واإلرش��اد ، وتص��ویر جمی��ل للض��مائر بكائن��ات حی��ة،  لیح��ى ض��مائرھم :

 وتعبیر یدل على أھمیة یقظة الضمیر لسالمة الخلق 
 ح أس�لوب أم�ر غرض�ھ النص� الشعور بالرغبة ف�ى الفض�یلة والنف�ور م�ن الرذیل�ة : لیثبت فى نفوسھم

 .  واإلرشاد ، وصور الرذیلة بصورة كریھة یجب النفور منھا وبین الجملتین مقابلة توضح المعنى

 اسئلة  واجابتھا

 : بم عرف الكاتب الخلق ؟ ۱س
 عل . عرفھ بأنھ شعور المرء بأنھ مسئول أمام ضمیره عما یجب أن یف 

 س۲: ما المیزان الدقیق الذى وضعھ الكاتب لألخالق الكریمة ؟ 
  . المیزان الدقیق لألخالق الكریمة ھو الضمیر 
 : ما مظاھر األخالق الكریمة فى الناس ؟ ۳س
  . الدمعة التى تتحرك فى عین الرحیم عندما تقع على صورة من صور الشقاء 
 ما ال یستطیع المساعدة . العرف الذى یسیل من وجھ اإلنسان خجال عند 
  . الصرخة التى یطلقھا الشجاع فى وجھ من یجترىء على إھانة وطنھ 
 : من الكریم والرحیم والعادل والصادق فى نظر الكاتب ؟ ٤س
  . الكریم  : ھو من یستوى عنده صدقة السر والعالنیة 
  . الرحیم : ھو الذى یتألم ویبكى قلبھ قبل عینیھ حین یرى منظر البؤس 
  . العادل : ھو الذى یحكم على نفسھ كما یقضى على الناس 
  . الصادق : ھو الذى یتساوى عنده صدق القول وصدق الفعل 
 : متى یتصف اإلنسان بالخلق الطیب ؟ ٥س
  . عندما یكونون أصحاب ضمائر حیھ ویحبون الفضیلة وینفرون من الرذیلة 

 س:٦ ما الذى یفید اإلنسان لیكون ذا خلق حسن ؟ 
 ن یكون ضمیره قائده الذى یھتدى بھ ومناره الذى یستنیر بنوره فى طریق حیاتھ . أ 
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( الخلق ھو شعور المرء بأنھ مسئول أمام ضمیره عما یجب أن یفعل لذلك ال أسمى الكریم كریما حتى 
 تستوي عنده صدقة السر وصدقة العالنیة ).

تخیر الصواب من بین القوسین: -۱  
.   )اإلحساس  -الحزن  -الفرح  (شعور ): مرادف ( ال -  
.)الخلوق  -األخالق  -الخالئق  (جمع ( الخلق ):  –   
.)التفصیل  -التوضیح –التعلیل  (( لذلك ال اسمي الكریم كریما ) عالقتھا بما قبلھا:  -  
ما معني أن یكون اإلنسان مسئوال أمام ضمیره ؟ -۲  

.................................................................................................................................  
" شعور المرء بأنھ مسئول أمام ضمیره " ما الجمال في ھذه العبارة ؟ -۳  

.................................................................................................................................  
   ..........................................................ھات من الفقرة مضارعا منصوبا وآخر مرفوعا.     -٤
...........................................................................................ما الخلق وكیف ینشأ ؟ - ٥   

× ) )  أو عالمة (    √ضع عالمة (    
ن   (   ).الخلق ھو صرخة الدفاع عن الوط –الخلق ھو مسئولیة اإلنسان أمام الناس    (   )     -  
ن      (   ).الضمیر لیس رقیبا علي اإلنسا  -المنفلوطي أدیب فلسطیني رائد في األدب  (   ).     -  

سئول أمام ضمیره عما یجب أن یفعل لذلك ال أسمي الكریم كریما س : " الخلق ھو شعور المرء بأنھ م
حتي تستوي عنده صدقة السر وصدقة العالنیة وال الرحیم رحیما حتى یبكي قلبھ قبل أن تبكي عیناه وال 

العادل عادال حتى یقضي علة نفسھ قضاءه غیره وال الصادق صادقا حتى یصدق في أفعالھ صدقھ في 
  أقوالھ

:  واب لما یليتخیر الص -أ   
)  رجال –امراءة  –جمع " المرء "........ (مروء   

) تتشابھ –تتفاوت  –مضاد " تستوي "..........( تتساوى    
............................................................................................بم عرف الكاتب الخلق ؟  -ب  
........................................................................................الكاتب ؟من العادل في نظر  -ج   
ل"یصدق في أفعالھ صدقھ في أقوالھ " وضح الجمال مبینا سبب تقدم األفعال على األقوا -د  

.............................................................................................................................   
س : " ال ینفع المرء أن یكون زاجره عن فعل الشر خوفھ من عذاب النار أو خوفھ من القانون وإنما 

  ینفعھ أن یكون ضمیره قائده الذي یھتدي بھ ومناره الذي یستنیر بنوره في طریق حیاتھ
"" وأخرى مضاد " یضل " وثالثة مفرد " حیواناتعین من الفقرة كلمة بمعنى " مانعھ  -أ  

…………………………………………………………………………………….  
ما الدوافع التي تمنع اإلنسان من فعل الشر غیر الضمیر ؟ -ب  

.............................................................................................................................  
"و قائدهھوضح الجمال في " ضمیره  -ما الذي ینفع اإلنسان كما جاء في الفقرة ؟            د -ج  

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................    
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س : " الخلق ھو الدمعة التي تترقرق في عیون الرحیم كلما وقعت عینھ على منظر من مناظر البؤس  
طنھ أو العبث بكرامة الخلق ... ھو الصرخة التي یصرخھا الشجاع في وجھ من یجترئ على إھانة و

  "قومھ
ضع مرادف تترقرق ومضاد الشجاع وجمع وجھ في جمل من وحي خاطرك-أ  

................................................................................................................................   
ما مظاھر الخلق كما جاء في الفقرة ؟ -ب  
................................................................................................................................  

عالم یدل تكرار كلمة الخلق في العبارة ؟ -ج  
................................................................................................................................  

؟ "تترقرق , كلما "ماذا أفادت كلمة -د  
................................................................................................................................  

كریم كریما یفعل لذلك ال أسمي ال ه عما یجب أنالخلق ھو شعور المرء بأنھ مسئول أمام ضمیر س : " 
 العالنیة" . حتي تستوي عنده صدقة السر وصدقة

  اختر الصواب لما یلي -أ
  ................مضاد " السر "                        - ............مرادف " المرء -

 ؟ متى یكون اإلنسان كریما في نظر الكاتب -ب 
........................ 
 ..................." السر وصدقة العالنیة وضح الجمال في : " تستوي عنده صدقة -ج
 : صح " أو " خطأ" فیما یلي " ضع عالمة-د
       (    ) .   الصادق من تختلف أقوالھ مع أفعالھ -۱
 (    ) . الذي یحرك اإلنسان یجب أن یكون ضمیره -۲

ر البؤس  على منظر من مناظ رق في عیون الرحیم كلما وقعت عینھس : " الخلق ھو الدمعة التي تترق
كرامة على إھانة وطنھ أو العبث ب الخلق ... ھو الصرخة التي یصرخھا الشجاع في وجھ من یجترئ

          "قومھ . وجملة القول : الخلق ھو أداء الواجب لذاتھ
 " د " األقوالومرادف "یتجرأ" ومفر  ھات من العبارة : مضاد " القاسي -أ

................................................................................................................................. 
 . العبارة أكثر من تعریف للخلق . وضح ذلك بینت - ب
 

 الناس مكارم األخالق ؟ كیف نعلم -ج
 
 الدمعة الجمال في : الخلق ھو بین -د
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تعلم في القاھرة ثم في اإلسكندریة َعِمَل في نِظارة  ۱۹۳۹توفي  ۱۸۸٥شاعر أطفال ولد بالزقازیق 
لتعلیم اآلن) ثم نُقل إلى دار الكتب ویُعَدُّ رائدا لشعر األطفال في مصر والعالم المعارف(وزارة التربیة وا

  العربي لھ دیوان( الھراوي )في شعر األطفال
 

 
 

 
 
 

 
 
  

یقول الشاعر متغنیا بأمجاد الفالح الذي یكتشف كنوز األرض ویستخرج من التراب ذھبا إنني أفخر 
 بأنني فالح مصري أصیل أقوم بأعمال جلیلة فأحول أرضھا القاحلة إلى جنة خضراء .

 
  

 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 تبرا   

 والجمع أیاد / یدي/ أید   لفظة مؤنثة یدي     تراب الذھب   
 

 أرد   
 

 أحول وأجعل  
 ما نعم من أدیم األرض        تراب 

 والجمع أتربة وتربان  
 فقرا    

 
 مفاقر جالجمع والعوز
 

 وادیھا  
 

 لنیل ,منفرج بین جبلین والمراد وادي ا
 والجمع أوداء / أودیة 

 خالیة من الحیاة  والجمع قفار قفرا

  الجمال فیھ التعبیر 
 تعبیر جمیل باستخدام ضمیر المتكلم فیھ فخر واعتزاز بكونھ فالحا أنا الفالح

تعبیر جمیل یصور األرض بعد زراعتھا بالذھب والمضارع یدل على  أرد ترابھا تبرا
 االستمرار

 توحي بعدم وجود مظاھر الحیاة والخالء قفرا

الیة من الحیاة وإعمارھا بالزرع أسلوب نفي یؤكد القضاء على األرض الخ فال تبقي یدي قفرا
 والنبات

 أسلوب قصیر یفید التوكید والتخصیص بوادیھا وال فقرا
فقرا –قفرا   بینھما جناس یعطي موسیقى جمیلة ونكرة للتقلیل 

وال فقرا –فال تبقي   تكرار النفي یفید التوكید 

ھا تبــــــــــراأنا الفالح في مصـــــرا                 أرد تراب  
فال تبقى یدي قفــــرا                   بوادیھا , وال فقـــــــرا    
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یقول الشاعر على لسان الفالح معددا ما یقدمھ لنا من كنوز أنھ یزرع لنا النخل الذي ینتج لنا البلح 
ینشر الغنى والصوف من الغنم والسمن من البقر والشجر كشجر العنب ویزرع القصب والقطن الذي 

ن یمن أو یتفاخر علینا .وفوائد أخرى كثیرة وھو یعددھا بدون أ  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 حقلي    

 منافع     حقول جفیھا أرض طیبة یزرع  
 

 أضرار× فوائد 
 

 أغنام / غنوم جقطیع الماعز والضأن غنمي      أرطاب جبلح    رطب    

 یجلب      عھون ج  المصبوغ ألوانا الصوف عھن   
 

 یذھب ویخسر× یأتي ویكسب
 

 كثیرة والجمع جمام جمة     العسرا× الغنى    الیسرا    

 أخرى     كروم جشجر العنب     كرمي    
 أخر / أخریات جمؤنث آخر 

 الجمال فیھ  التعبیر 
"  –لكم عنب"  –"لكم رطب" 
 –لكم عھن " "  –لكم قصب " 

في طیري "  –" لكم سمن " 
 منافع

أسلوب قصر یفید التنوع والتخصیص بتقدیم شبھ الجملة " الجار 
والمجرور , والعطف بینھما یفید تعدد وتنوع النعم والخیرات التي 

الفالحیقدمھا   

 تعبیر جمیل یدل على أھمیة القطن في الغنى والیسار قطني یجلب الیسرا
 نكرة للكثرة ووصفھا بجمة لیدل على ھذه الكثرة منافع جمة أخرى

ومن كرمـي لكم عنب          فمن نخلي لكم رطــب      
ني یجلب الیســـراوقط            ومن حقلي لكم قصب      
ومن بقري لكم سمـــن           ومن غنمي لكم عھن      
منافع جمة أخـــــــرى             وفي طیــــري ، وال من   

 

 ســـــــأنمیھا زراعـات                 بماشــــــــــــیة وآالت
ـر من نقابات                 وأنھض نھضة كبـــرىوأكثــــــ  

 وأحفظ ذلك الــــوادي                  تــراث أبي ، وأجدادي
 وأســـــــلمھ ألوالدي                 عزیزا ،ســـــائدا,حــرا
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 وفي نھایة النص یقدم الفالح وعودا البنھ بأنھ : 
لحدیث�ة سیعمل بكل جھده من أجل التنمیة الزراعیة ،مس�تخدما ف�ي ذل�ك الوس�ائل القدیم�ة كالمواش�ي وا -

 كاآلالت المتطورة
  اآلالت الحدیثة حدث نھضة في مصر باستخدامسوف أ -
  لي حقوقي وتساعدني في شدتي لكي تنھض بالدنا نھضة عظیمة سوف أكون نقابات تحفظ -
 أجدادي سوف أحافظ على أرض بالدي فھي تراث من -
   وال أسمح ألحد أن یستولي علیھ وأسلم وطني ألوالدي عزیزا حرا -
 
 

 
 

 
 س۱ : مالنُموذج الذى یمثلھ الفالح؟

ھاِد.ل الفالح نُُموذجا مثالیامن الناس فھو أكثر الناس إحساسا بقیمة الِجّدِ واالجتیمث -  
 س۲ : ما معنى أن الفالح یرد تراب مصر تبرا؟

ألرض الطیبة.امعناه :أنھ یُدرَك أن تراب بالده ونیلھا مصدرا الخیر فھو بالزراعةیكتشف كنوز ھذه  -  
 س۳ : اذكر أمثلة العطاء للفالح.

لنخیل والعنب والقصب والقطن لننتج مانحتاج إلیھ من ملبس ومأكل.یزرع ا -  
 س٤ :عالم یصر الفالح فى األبیات؟

ر نفَسھُ بتكوین نق - ابات للفالحین.یصر على إحداث نھضة فى مصر مستخدما اآلالت الحدیثة وأن یَُطّوِ  
  عزیزا. ألوالده حرا یُصر على أن یُحافظ على أرضِھ التى ھى میراث أجدادِه لیَُسلِّم الوطن -
 
 
 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة

 ج نقابة وھي من تدافع نقابات
 عزاءذلیل ج أعزة / عزاز / أ× قویا ال یغلب  عزیزا عن الحقوق

 میراث تراث أنقصھا× أنمیھا  أزیدھا
 إبل وبقر وغنم ج مواش ماشیة مستعمرا× مستقال سائدا

 الجمال فیھ  التعبیر 
ھا زراعاتسأنمی  تعبیر یدل على حب الشاعر للوطن ورغبتھ فى النھوض بھ. 

متعبیر یدل على تطویر الفالح لنفسھ لتحقیق النھضة والتقدُّ  بماشیة وآالت  
یھا.تعبیر یدل على مراعاة الفالح لحقوقھ ورغبتھ فى الِحفاظ عل وأكثر من نقابات  
 تعبیر یدل على حب الشاعر لمصر أحفظ ذلك الوادى

 اسم إشارة للبعید یفید التعظیم ذلك
 صور الوطن بمیراث ورثھ الفالح عن آبائھ وأجداده تراث أبى وأجدادى

أسلمھ ألوالدى -  صور الوطن بھدیة جمیلة یسلمھا الفالح ألوالده 
حرا-سائدا-عزیزا تِِھ.   صفات تدل على عظمة الوطن وِعزَّ
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 أنا الفالح في مصـــــرا      أرد ترابـــــھا تبــــــــــرا
 فــال تبقـى یـدي قفــــرا      بـوادیھـا , وال فقــــــــرا
 فمــن نخلـي لكـم رطــب    ومـن كـرمــي لكـم عـنب

..................................................................... نى رطب وجمع قطن ومضاد قفرأ  ) ھات مع    
...........................................................ب  ) " أنا الفالح في مصرا " ما الجمال في التعبیر ؟   

 جـ ) ما األعمال التي یفخر بھا الفالح كما فھمت من األبیات ؟
.................................................................................................................................   

......................................................................د   ) ماذا أفاد تكرار النفي في البیت الثاني ؟   
...............................................................ھـ  ) ما الجمال في قولھ " قطني یجلب الیسرا " ؟  

................................................................................و  ) ما الیسر الذي یجلبھ القطن إلینا ؟  
 فمــن نخلـي لكـم رطــب      ومـن كـرمــي لكـم عـنب

وقطنـي یجلــب الیســــرا    ومـن حقلـي لكـم قصـب    
 ومـــن غنمي لكـم عھـن      ومـن بقــري لكـم سمـــن
 وفـي طیــــري ،وال مـَن       منافـع جمـــة أخــــــــرى

عھا أعنابورابعة جم-وثالثة مضادھا قلیلة-وأخرى مفردھا منفعة-أ )ھات من األبیات كلمة بمعنى صوف  
.................................................................................................................................  

 ب )ماذا قدم لنا الفالح من خالل األبیات؟وما الدیل على تواضعھ؟
.................................................................................................................................  

الطیور الداجنة-البقر-الغنم-القطن-القصب-العنب-جـ)اذكر أھم فوائد كل من : النخل  
................................................................................................................................  

)؟التقدیم في (فمن نخلي لكم رطب-منافع جمة-وال من-في : قطني یجلب الیسراد )ما الجمال   
.................................................................................................................................  

 ھـ)من الشاعر؟ وماذا تعرف عنھ؟
.................................................................................................................................  

 ســـــــأنمیھا زراعـات          بمـاشــــــــــــــــــیة وآالت
 وأكثـــــــر مــن نقابـات           وانھــض نھضـة كبـــــرى

تـــراث أبــي ، وأجـــدادي      وأحــفظ ذلك الــــوادي        
 وأســـــلمـــــھ ألوالدي          عزیزا ،ســـــائدا,حـــــــــرا

 أ   ) ھات معنى نقابات ومضاد سأنمیھا ومفرد أجداد ومعنى حرا
.................................................................................................................................   

 ب  ) ذكرت األبیات مجھودات الفالح وضح ذلك
................................................................................................................................  

،و مضاد " صغريجـ ) ھات من األبیات مرادف " سأزیدھا " ،ومفرد " مواشي "   
.................................................................................................................................   

 د  ) ماذا أفاد عطف " آالت " علي " الماشیة " ؟
................................................................................................................................  

 ھـ ) عالم یدل قولھ " وأنھض نھضة كبري " ؟وما وسیلة توكیده؟
.................................................................................................................................  

) ما الوعد الذي قطعھ الفالح في األبیات السابقة علي نفسھ ؟و    
................................................................................................................................  
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َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى یُْخِرُج الْ     َ َحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت وَ إِنَّ �َّ ُ فَأ نَّى تُْؤفَُكونَ ُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحّيِ ذَِلُكُم �َّ  
 

 المعني الكلمة  المعني الكلمة 

ما ینمو من الحیوان والنبات ،ج:  الحي شاق والمراد " خالق " فالق
 أحیاء.

فالق الحب 
والحبة والنوي  ما ال ینمو كالبیضة المیت یشق الحب والنوي والنوي

 ج:أموات

 اسم إشارة. ذلكم البزر مؤنثھ حبة الحب

 فكیف تصرفون عن توحیده وعبادتھ. فأني تؤفكون ج: نواة وھي قلب التمرة النوي

 
 
 

رج منھ الشجر ،یخرج خمن دالئل قدرة هللا تعالي: أنھ یشق الحب فیخرج منھ الزرع ویشق النوي فی
الحب الجاف المیت ،ویخرج المیت من الحي كالحب والثمر من الزرع  الحي من المیت كالزرع الحي من

عن توحیده وعبادتھ وتبتعدون عن  –أیھا الجاھلون   –الحي ، ذلكم هللا الذي فعل ھذا فكیف تصرفون 
 طریق اإلیمان و الھدایة ؟

 
 
 

 
 

 الجمال فیھ  التعبیر 

 الذي  یشق الحبة والنواة لیخرج ، یؤكد قدرة هللا بإنأسلوب مؤكد  إن هللا فالق الحب والنوى
 منھا الحیاة

لما قبلھا توضیح وبیان یخرج الحي من المیت  
 تضاد یبرز المعني ویوضحھ ،وھو قدرة علي اإلحیاء والبعث " الحي " و " المیت "

یدل علي التجدد واالستمرار مضارع یخرج  
.لین عن قدرة هللاستفھام ؛ لالستنكار والتعجب من ھؤالء الغاف فأني تؤفكون  
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ا ذَِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیمِ فَاِلُق اِإلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانً   

 

 
 
 

عل الشمس والقمر یجریان في وهللا سبحانھ وتعالي ھو الذي شق ضیاء الصبح من ظالم اللیل وج
فلكیھما بحساب متقن مقدر ال یتغیر ،لتعرفوا عدد السنین والحساب ،ذلك تقدیر العزیز الذي عز سلطانھ 

 العلیم بمصالح خلقھ وتدبیر شئونھم.

 
 

 
 

لْ َوُھَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْھتَُدوا بَِھا فِي ُظلَُماِت اْلبَرِّ  ونَ نَا اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْعلَمُ  َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ  
 

 معنــــاھـــــا الكلمة معنــــاھـــــا الكلمة

شق الصبح من ظلمة اللیل  فالق اإلصباح
 أي: یجریان بحساب مقدر معلوم. لقمرالشمس وا ي أبداه  وأوضحھأ

 ×وضع األشیاء علي قدر معلوم  تقدیر أول النھار. اإلصباح
 عبث

 الغالب الذي ال یقھر. العزیز مسكنا والجمع  : أسكان  سكنا
 واسع العلم. العلیم التدبیر الدقیق  حسبانا

 الجمال فیھ  التعبیر 
لقدرة هللا علي شق اللیل وإخراج الصبح منھ . تصویر بدیع فالق اإلصباح  

كناجعل اللیل س  تصویر جمیل حیث جعل اللیل مسكنا نسكن فیھ ونطمئن 
الشمس والقمراإلصباح واللیل"،"  تضاد یبرز المعني ویوضحھ 

یناسب اآلیة ؛ألن وضع األشیاء علي ھذا النظام الدقیق ال  ختام ذلك تقدیر العزیز العلیم
عن عالم عظیم القدرة  یصدر إال                

والقمر جعل اللیل سكنا والشمس  العطف یفید التعدد والتنوع في مظاھر قدرة هللا تعالى 

تعبیر جمیل یدل على أھمیة الشمس والقمر لمعرفة عدد السنین  الشمس والقمر حسبانا
 والحساب

 معنــــاھـــــا الكلمة معنــــاھـــــا الكلمة
 بینا وأوضحنا فصلنا خلق وأنشأ جعل

 لتسترشدوا ، والمضاد: تضلوا لتھتدوا
الدالئل الواضحة جمع آیة العالمة أو  اآلیات

 جمع ظلمة وھي ذھاب النور. ظلمات المعجزة
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و الذي جعل لكم أیھا الناس  النجوم عالمات لتھتدوا بھا في ظلمات البر والبحر قد بینا وهللا سبحانھ ھ
. البراھین الواضحة لیتدبرھا منكم أولو العلم والمعرفة  

 
 

 
  
 

 
ْلنَا اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْفقَُھونَ  قَدْ َوُھَو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدعٌ       فَصَّ

 

 معنــــاھـــــا الكلمة معنــــاھـــــا الكلمة

مكان الودیعة " العالم  مستودع أوجدكم وخلقكم أنشأكم
 الدنیوي".

"ادم" ج: نفوس  مرادروح وال نفس
 یفھمون ویعقلون یفقھون وأنفس.

 للناس جمیعا لقوم مكان لالستقرار " العالم األخروي". مستقر
 
 
 

دم علیھ السالم فمنكم مستقر في القبر ومنكم مستودع في آهللا سبحانھ وتعالي ھو الذي ابتدأ خلقكم من 
 الدنیا ،قد بینا الدالئل الواضحة لقوم یفھمون ؛فیؤمنون

 
 

 الجمال فیھ التعبیر
دهقصر للتخصیص یؤكد قدرة هللا  واستحقاقھ للعبودیة وح أسلوب وھو الذي جعل لكم النجوم  

 تعلیل لتھتدو
لبر والبحرا مكان تضاد أفاد العموم والشمول كل   

 بینھما تضاد یبرز المعنى ویوضحھ تھتدوا بھا في ظلمات
قدأسلوب مؤكد أداتھ  قد فصلنا اآلیات  

 جاءت نكرة للعموم والشمول قوم

 الجمال فیھ  التعبیر 
 أسلوب قصر یؤكد قدرة هللا ،وتفرده بالخلق واإلنشاء ھو الذي أنشأكم

ن نفس واحدةم بالتقوى تذكیر بأصلنا اإلنساني الواحد فال تمییز وال فضل ألحد عن أحد إال   
یوضح المعني ویبرزه بینھما طباق ( تضاد ) فمستقر ومستودع  
 أسلوب مؤكد بقد قد فصلنا اآلیات
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َشْيٍء فَأَْخَرْجنَا ِمْنھُ َخِضًرا نُْخِرُج ِمْنھُ َحب�ا ُمتََراِكبًا  َوُھَو الَِّذي أَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرْجنَا بِِھ نَبَاَت ُكلِّ 
اَن ُمْشتَبًِھا َوَغیْ  مَّ ْیتُوَن َوالرُّ َر ُمتََشابٍِھ اْنُظُروا َوِمَن النَّْخِل ِمْن َطْلِعَھا قِْنَواٌن َدانِیَةٌ َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعنَاٍب َوالزَّ

ْنِعِھ إِنَّ فِي ذَِلُكْم آلیَاٍت ِلقَْوٍم یُْؤِمنُونَ إِلَى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َویَ   
 

 
 
 

وھو الذي أنزل المطر من السحاب فأخرج بھ كل ما ینبت الحبوب والثمار والفواكھ والنباتات واخرج من 
طلع النخل عناقید طیبة قریبة التناول واخرج سبحانھ بساتین وحدائق من أعناب وأخرج شجر الزیتون 
وشجر الرمان متشابھا في المنظر وغیر متشابھ في الطعم وذلك لینظر الناس ویتدبروا مراحل خروج 

ل ومن لون إلي ھذه الثمار ابتدأ من خروجھا إلي انتھاء ظھورھا ونضجھا .. كیف تنتقل من حال إلي حا
 لون ومن طعم إلي طعم ؟ إنھا دالئل قدرة هللا تعالي وعظمتھ.

 التعبیر  الجمال فیھ 
أسلوب قصر للتخصیص وتأكید قدرة هللا واستحقاقھ للعبودیة 

 وحده
 وھو الذي أنزل ..

 ماء نكرة للتعظیم
أخرجنا –أنزل  أفعال ماضیة للتحقق والثبوت  

للتعظیم للخالقلقنا " " خ الدالة علي الفاعلین في  استخدام ( نا ):   
 فأخرجنا منھ خضرا تفصیل لما قبلھا

حبا –خضرا  –نبات  نكرة للعموم والشمول  
حبا متراكبا.. ومن النخل ..  العطف أفاد تنوع نعم الخالق سبحانھ

وجنات من أعناب والزیتون 
 والرومان

 انظروا إلى ثمره أسلوب أمر للحث
( إن )،( الالم ) اتھأسلوب مؤكد وأدو  إن في ذلك آلیات لقوم یؤمنون 

 آیات نكرة للتعظیم
یؤمنون –یفقھون  –یعلمون  أفعال مضارعة تفید التجدد واالستمرار  

 معنـاھـــا الكلمة معنــاھـــا الكلمة معنــــاھـــــا الكلمة

عالمات ودالئل علي  یاتآل مختلفا في الطعم. غیر متشابھ زرعا غضا أخضر. خضرا
 الوحدانیة

بل القمح متراكما كسنا متراكبا تأملوا وتدبروا  انظروا زھرھا. طلعھا
 متراص

بساتین وحدائق ج.  جنات
 ج. قنو عنقود النخلة قنوان نضجھ و استوائھ ینعھ جنة

قاصیة  ×قریبة  دانیة في اآلیات ذلكم متشابھا في المنظر مشتبھا
 وبعیدة.
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َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى یُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحّيِ ذَِلُكُم  ُ فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن ( إِنَّ �َّ َّ�۹٥  (
)  ۹٦فَاِلُق اِإلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا ذَِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم (  

 
  أ) تخیر اإلجابة الصحیحة  :

) حاصد -خالق –معنى فالق ( زارع *    
) الذلیل –ف الضعی -مضاد العزیز ( القوي*     

 ب) اشرح اآلیات الكریمة مبینا ما بھا من أدلة قدرة هللا
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….  
 ج) ما الحكمة في خلق اللیل والنھار ؟

.................................................................................................................................        
َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى"د) وضح الجمال في قولھ  "إِنَّ �َّ  

……………………………………………………………………………………. 
)  ۹۷ْلنَا اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْعلَُموَن ( َوُھَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْھتَُدوا بَِھا فِي ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ 

ْلنَا اآلیَاِت ِلقَْوٍم یَْفقَُھوَن  )۹۸ ( َوُھَو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ  
شأكممرادف أن ..........................مفرد آلیات ...................أ) أكمل مضاد تھتدوا   ..…………   

 ب) لماذا خلق هللا تعالى النجوم ؟
.................................................................................................................................     

 ج) بما تنصح صدیقا لك دائم التكبر على أصحابھ ؟
.................................................................................................................................  

.....................................................................د/ ما الجمال في قولھ تعالى مستقر ومستودع ؟  
 

"قَْوٍم یُْؤِمنُونَ َویَْنِعِھ إِنَّ فِي ذَِلُكْم آلیَاٍت لِ  اْنُظُروا إِلَى ثََمِرِه إِذَا أَثَْمرَ  " 
 أ) ضع مرادف ینعھ ومفرد آیات وجمع قوم في ثالث جمل من وحي خاطرك

.................................................................................................................................   
) إالم یدعونا ھذا الجزء من اآلیة الكریمة ؟ب  

.................................................................................................................................  
..............................................................................قوم ) نكرتین ؟ –ج) لماذا جاءت ( آیات   

  د) هللا تعالى یخرج بقدرتھ الحي من المیت ویخرج المیت من الحي
 اكتب اآلیة الكریمة الدالة على ھذا المعنى            

……………………………………………………………………………………. 
َ فَاِلُق اْلَحّبِ َوالنََّوى یُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِّتِ  ُ فَأَنَّى تُْؤفَُكوَن (  إِنَّ �َّ )  ۹٥َوُمْخِرُج اْلَمیِِّت ِمَن اْلَحّيِ ذَِلُكُم �َّ

)  ۹٦فَاِلُق اِإلْصبَاحِ َوَجعََل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلقََمَر ُحْسبَانًا ذَِلَك تَْقِدیُر اْلعَِزیِز اْلعَِلیِم (  
  أ) تخیر الصواب لما یلي

) نوویة –وویات ن –جمع النوى ( النوى   *      
) الرحمة –المنزل  –المقصود بسكنا "( البیت *    

  ب) اذكر النعم التي أنعم هللا بھا علینا في ھذا الجزء من النص
.........................................................................................ج) عال م یدل العطف في اآلیات   

..................................................................الشمس والقمر ) ؟ –ئدة كل من : ( اللیل د) ما فا  
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ْلنَا اآلیَاِت ِلقَوْ  )  ۹۷ٍم یَْعلَُموَن ( َوُھَو الَِّذي َجعََل لَُكُم النُُّجوَم ِلتَْھتَُدوا بَِھا فِي ُظلَُماِت اْلبَّرِ َواْلبَْحِر قَْد فَصَّ
ْلنَا اآلیَاِت لِ َوھُ  ) ۹۸قَْوٍم یَْفقَُھوَن ( َو الَِّذي أَْنَشأَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة فَُمْستَقَرٌّ َوُمْستَْوَدٌع قَْد فَصَّ   

  أ) تخیر الصواب لما یلي
)  ظلیم –ظلمة  –مفرد : ظلمات ......... ( ظالم       

)  ونیسمع –یكفرون  –مرادف یفقھون ............. ( یفھمون    
 ب) تعددت نعم هللا الواردة في ھذا الجزء من النص وضح ذلك مبینا واجبنا نحوھا ؟

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................  

 ج) ما عالقة قولھ تعالى لتھتدوا بھا في ظلمات بما قبلھا ؟
.................................................................................................................................  

 د) عین من اآلیتین تضادا مبینا أثره في المعنى
……………………………………………………………………………………. 
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م كان والده مفتیا شرعیا، ولھ شعر كثیر في العلم .۱۸٦۳شاعر عراقي ،ولد ببغداد عام   

 
 

 
المرء في كل المطالب            العلـم نــــور بیــن أیــــدي    
یحفـھ مــن كل جــانب            والجھـــل أشبــھ بالظــالم     

 
 
 

 معنـــــــــاھــــــــا الكلمة معنـــــــــاھــــــــا الكلمة
ً  شبھأ الرجل والجمع: رجال المرء  أكثر شبھا

 یحوطھ یحفھ ج. مطلب وھو الطلب والمقصد المطالب
 
 

 
 نور یھدي اإلنسان ویساعده في قضاء كل حوائجھ.العلم  -۱
 أما الجھل فھو ظالم دامس یحیط  باإلنسان من كل جانب ،یفسده ویھلكھ. -۲

 

 
 

 
 

ال من ثقل المتاعــبـــاألعم        العلم یعفي المــــــرء في                                
یعرو الحیاة من النوائـــــــب        ــا       في العلم تخفیف لمــــــ                            

 فــــي العلــم تـوسیـــــــــــع             ألبواب التجارة والمكاسب
والـمـــــذاھــب ي العلم إصالح المفاسد            والعقــائــــــدـــــف                           

 الجمال فیھ  التعبیر 
 تعبیر جمیل حیث صور الشاعر العلم بالنور العلم نور بین أیدي المرء

ة السیئة للجاھل كأنھ یعیش في شبھ الجھل بالظالم للداللة علي الحال الجھل أشبھ بالظالم
 ظالم

الجھل ظالم  –العلم نور   تضاد یوضح المعنى ویؤكده 
 أفادت شمول الجھل جمیع أحوال الجاھل یحفھ من كل جانب
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 معنـــــــــاھــــــــا الكلمة ــــاھــــــــامعنـــــ الكلمة

یكلف  ومعناھا یرفع عنھ  × یعفي
 الكوارث والمصائب  م. نائبھ. النوائب المتاعب.

 الخسائر ×. مكسب م المكاسب خفھ ×العناء والمشقة  ثقل
 . مفسدة وھي الضررم المفاسد تعسیر. ×تسھیل  تخفیف

 ا یعتقد اإلنسان ویؤمن بھ. عقیدة وھي مم العقائد للذي لما
 . مذھب والمراد : اآلراء والنظریات.م المذاھب یصیب یعرو

 
 

 یرفع العلم عن اإلنسان متاعب الحیاة ویعینھ في أعمالھ . -۱
 ویخفف عنھ المصائب ویساعده علي تجاوز ھا. -۲
 كما یوسع لھ أبواب التجارة والرزق. -۳
 یھ إلي اإلیمان ویزیل عنھ الجھل والخرافات.ومن مكاسبھ: أنھ یصلح تفكیره ویھد -٤
 
 

 
 

 
 أنــــا ال أوفـــي ذكـــــــــر          مـــا للعـلم من غــرر المناقب
 یـــا قــــــوم إن العــلـــــــم          بـاإلجمــاع محمـود العواقب
 یــا قـــــــوم إن العـلــــــــم          ثـم  العلــم ثـم العلـم واجب

 
 معنـــــــــاھــــــــا الكلمة نـــــــــاھــــــــامع الكلمة
 المراد: أكرم الفضائل. غرر المناقب أبخس ×أعطیھ حقھ كامال  أوفي
 افتراق. ×أي: باتفاق الناس  باإلجماع غرة وھي بیاض في جبھة الفرس. م غرر

ة الشيء أو عقبة وھي خاتم م العواقب المثالب. ×المفاخر والفضائل م. منقبة  المناقب
 نتیجتھ.

 الخیال فیھا الصورة
العلم یعفي المرء من ثقل 

 تصویر للعلم برئیس یعفي عاملھ من األوامر والتكالیف المتاعب

 تصویر للمتاعب باألحمال الثقیلة ثقل المتاعب

مراض واألدواء تعرو تصویر للحیاة بإنسان مصاب وللكوارث باأل لما یعرو الحیاة من النوائب
اإلنسان   

 تصویر للتجارة بالدیار التي لھا أبواب یفتحھا العلم أبواب التجارة والمكاسب
المفاسد –إصالح   تضاد یبرز المعني ویوضحھ 
 تكرار یفید التوكید على أھمیة العلم وقیمتھ في العلم

التوكید  أ ، یفیدأسلوب قصر بتقدیم الخبر شبھ الجملة على المبتد فى العلم تخفیف
  والتخصیص
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وبعد أن ذكر الشاعر بعض فضائل العلم ،رأي أن یذكرھا كلھا ذكرا وافیا ،ثم توجھ إلي قومھ یؤكد لھم 

إن العلم من أوجب الواجبات علي اإلنسان لیرقي أن العلم باتفاق الناس آثارا محمودة وفوائد جمة ،لذا ف
 ویسعد في حیاتھ.

 

 
 
 
 

 العلم یعفي المـــــــرء فـــي              األعمال من ثقل المتاعـــب
 في العلم تخفیف لمــــــــــــا              یعرو الحیاة من النـــوائـب
 فــــي العلــم تـوسیـــــــــــع              ألبواب التجارة والمكاسب

 في العلم إصالح المفـــــاسد              والعقــائــــــد والـمـــــذاھــب
  ما المراد في قولھ " یعفي المرء من ثقل المتاعب " ؟ -۱
 ھات مرادف " یغدو " ، ومفرد " النوائب " في جملتین من تعبیرك. -۲
 ابقین بأسلوبك مبینًا مناقب العلم فیھم ؟اشرح األبیات الس -۳
 ما الجمال في قولھ " ثقل المتاعب " ؟ -٤
 المصالح ). –إفساد  –السائر  –تضییق  –استخرج من األبیات السابقة : مضاد ( الجھل   -٥
 ما الجمال في قولھ " أبواب التجارة " ؟ -٦
 ما القیمة الجمالیة في تكرار قولھ " في العلم " ؟ -۷
 اعر علي قومھ العلم ؟لماذا أوجب الش -۸
 ماذا یرید الشاعر في قولھ " یعرو الحیاة من نوائب " ؟. -۹

 أعرب ما تحتھ خط في األبیات السابقة. -۱۰
 ضع عنوانا مناسبا لألبیات السابقة. -۱۱

 
 
 
 
 

 

 الخیال فیھا الصورة
لمناقبغرر ا  تصویر جمیل للمناقب بالخیول لھا غرر 

 نداء للتنبیھ یا قوم
 أسلوب مؤكد بإن یؤكد اآلثار المحمودة للعلم . إن العلم محمود .."

لیؤكد شدة حرص الشاعر علي إیصال النصیحة لقومھ مع شفقتھ  تكرار النداء " یا قوم
 علیھم فھم أھلھ.

جوب العلم وضرورة التسلح بھأسلوب مؤكد بإن یؤكد و إن العلم واجب  
أھمیتھ یدل علي مكانتھ العالیة لدي الشاعر ،ومدي  تكرار كلمة  " العلم  
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م وعلم نفسھ ۱۸۸۹یونیو ۲۸عباس محمود العقاد وھو أدیب وشاعر ومؤلف عظیم ولد في أسوان 
فترة ،ثم اشتغل بالصحافة طوال حیاتھ ولھ أكثر من مائة كتاب منھا ( عبقریة محمد بنفسھ وعمل موظفا 

م .۱۹٦٤و ( عبقریة الصدیق) و ( مطالعات في الكتب والحیاة ) و ( ساعات بین الكتب ) وتوفي عام    
) الفرق بین الفكرة الواحدة واألفكار المتالقیة ۱(   

 
األفكار المتالقیة فھي المحیط الذي تتجمع فیھ الجداول جمیعا  ( إن الفكرة الواحدة جدول منفصل .. أما

،والفرق بینھما وبین الفكرة المنفصلة كالفرق بین األفق الواسع والتیار الجارف ،وبین الشط الضیق 
 والموج المحصور ..)

 

ـــــمعنـــاھـــــــــ الكلمة معنـــاھــــــــــــــــــا الكلمة معنـــاھـــــــــا الكلمة
 ا

التصور الذھني  الفكرة
 ج. فكر

المتفرقة ×المراد: المتجمعة  المتالقیة
 المنفصلة

 الناحیة ج. آفاق األفق

مجري صغیر من الماء ج.  جدول الشدید الكثیر الجارف
 جداول

البحر الواسع  المحیط
 ج.محیطات

متالقي.× مستقل  منفصل جانب النھر ج. شطوط  الشط 
 وشطان

من  الممنوع المحصور
 الخروج.

 
 

المختلفة كأمواج  الشخص الذي ال یقرأ مثل الفكرة الواحدة، وعندما یقرأ فإنھ یصبح مثل الفكر المتالقیة  
ویصبح مدركا للفرق الذي یصیر إلیھ األفق الفسیح الممتد عند ھذه الفكر  المحیط الذي تصب فیھ كل

لجارف بالموج المحصورمقارنتھ بالشط الضیق المحدود ، أو عند مقارنة التیار ا   
 
 

 الخیال فیھا الصورة
 تعبیر یدل على أن الفكرة الواحدة محدودة وقلیلة القیمة جدول منفصل

 تضاد یوضح المعنى ویقویھ ویبرزه ویؤكده الضیق – الواسع
المحصور –الجارف   تضاد یوضح المعنى ویقویھ ویبرزه ویؤكده 

 كلھا جداول تنبثق من ینبوع
  واحد

الكاتب كلمة " كلھا " للتأكید على المعنى الذي یذھب استخدم 
إلیھ وأكد ذلك التالقي لألفكار بأنھا ترد من أصل واحد شبھھ 
 بالینبوع ؛ لیشیر إلى أھمیة الفكر لإلنسان كأھمیة الماء لھ

واحد تصویر جمیل لألفكار في تالقیھا باألمواج المتالقیة فى بحر أشبھ باألمواج  
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 ضوعات مادة حیة) كل المو۲( 
 

( وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بھا ھذه األفكار في ظاھر األمر أنھا موضوعات تفترق فیما بینھا 
لغرب والشمال من الجنوب وحقیقة األمر أنھا كلھا مادة حیة ،وكلھا جداول تنبثق افتراق الشرق من ا

بحر واحد ،وتخرج بنا من الجدول إلي  من ینبوع واحد وتعود إلیھ .. أشبھ باألمواج التي تتالقي في
 المحیط الكبیر ..) .

 
ـــــامعنـــاھــــــــــــــــــــ الكلمة  معنـــاھـــــــــــــــــا الكلمة معنـــاھـــــــــــــا الكلمة 

تتفي ×تظھر  تبدو  ×تباعد واختالف  افتراق 
 تقارب. 

تلتقي ×تختلف  تفترق  

رةالفكر والمفرد فك األفكار عین الماء أي مصدر  تنبثق 
 ج.ینابیع

 ترجع تعود

 
 

إن األفكار قد تختلف في الظاھر حسب الموضوعات ولكنھا تتفق في أنھا مادة للحیاة ناتجة من منبع 
 واحد یتمثل في معالجتھا لكل أمور الحیاة كأنھا تنتقل بنا من الجدول الصغیر إلى المحیط الكبیر

 
 

قراءة.) سر العشق لل ۳(   
 

( لقد أدركت حین ھویت القراءة أنني أبحث عن ھذا كلھ ،أو أن ھذه الھوایة تصدر من ھذه الرغبة .. 
وأدركت حین ھویت القراءة أنني أستطیع أن أضاعف فكري وشعوري وخیالي كما تتضاعف الصورة 

 بین مرآتین) .
 

ـــــامعنـــاھــــــــــــــــــــ الكلمة ـــــــاـــــــــــــــــــمعنـــاھــ الكلمة  ـــــــامعنـــاھـــــــــــــــــــــ الكلمة   

جھلت× عرفت  أدركت  المراد : تنتج. تصدر المیل الشدید ج. رغبات الرغبة 

كرھت× أحببت  ھویت تتضاءل.× تتكاثر  تتضاعف إحساسي شعوري   

تتضاعف الصورة بین 
 مرآتین

م أكثر من مرآة صورا متعددة كما یحدث للفكرة الواحدة المراد أنھ یري الصورة الواحدة أما
 عندما تلتقي بأكثر من فكرة

 
 

 الخیال فیھا الصورة
الغرب –رق الش  تضاد یبرز المعني ویوضحھ 

الجنوب –الشمال   تضاد یبرز المعني ویوضحھ 

أسلوب مؤكد بالتوكید المعنوي كلھا یؤكد التالقي لألفكار بأنھا  كلھا تنبثق
 ترد من أصل واحد

 –تفترق  –تتمثل  –تبدو 
تخرج –تتالقي   أفعال مضارعة تفید التجدد واالستمرار 
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ویدلل العقاد بأن ھذه النتیجة التي توصل إلیھا كانت السبب وراء عشقھ للقراءة التي أتاحت لھ أن یبحث 

حھ من ما یمنعن مادة الحیاة وكانت نتیجة رغبة جارفة في أن یفھم ھذه المادة ویفھم سر تنوعھا ب
فرص ال تتوافر في غیر القراءة ألن یضاعف فكره وشعوره وخیالھ كما یحدث للصور حین تقع بین 

 مرآتین
 
 

 
 األسئلة 

ت التى ما المقصود بكلمة " إنھا " فى النص ؟  المقصود بكلمة " إنھا " فى النص الموضوعا -۱
 تتمثل بھا األفكار 

ما سبب عشق العقاد للقراءة ؟ -۲  
ألنھ توصل إلى أن الفكر قد تختلف فى الظاھر حسبما تعالجھ من موضوعات ، ولكنھا تتفق فیما بینھا 

من أنھا مادة حیاة ناتجة من منبع واحد ، یتمثل فى معالجتھا لكل أمور الحیاة ، وكانت لدیھ رغبة شدیدة 
دة الحیاة ، وال سبیل إلى تحقیق ذلك إال بكثرة القراءة واإلطالع فى معرفة ما  

؟اذكر المھارات األساسیة األربع التى یجب أن یمتلكھا كل من یحب لغتھ ویحرص علیھا  -۳  
 المھارات األساسیة األربع ھى : االستماع ، والتحدث ، القراءة ، والكتابة

المتالقیة ؟بم صور الكاتب الفكرة الواحدة واألفكار  -٤  
داولصور الفكرة الواحدة بجدول منفصل وصور األفكار المتالقیة بالمحیط الذى تتجمع فیھ الج  

كیف تصب الموضوعات القرائیة المختلفة فى مصب واحد ؟ لماذا تنتمى الموضوعات القرائیة  -٥
ح علیھا ولكنك المختلفة إلى أصل واحد ؟    تختلف الموضوعات ظاھرا أو على حسب العناوین المصطل

إذا رددتھا إلى ذلك األصل كان ابعد الموضوعات كأقرب الموضوعات من واقع العناوین فھى تصب فى 
 مصب واحد ألنھا فى  حقیقة األمر إنھا كلھا مادة حیاة وكلھا جداول تنبثق من ینبوع واحد وتعود إلیھ

ما حقیقة األمر بالنسبة لألفكار المتفرقة كما یرى الكاتب ؟ -٦  
 حقیقة األمر أنھا كلھا مادة حیاة وكلھا جداول تنبثق من ینبوع واحد وتعود إلیھ

ما الفرق بین الفكرة المنفصلة والفكرة الملتقیة ؟ -۷  
كالفرق بین   المحصور األفق الواسع والتیار الجارف، وبین الشط الضیق والموج 

؟ لماذا یھوى العقاد القراءة ؟ كم كان یھوى العقاد القراءة  -۸  
یھوى العقاد القراءة ألنھ یرى أن حیاتھ فى ھذه الدنیا ال تكفیھ ألنھا حیاة واحدة وھو یرید أن یعیش 

أكثر من حیاة والقراءة دون غیرھا ھى التى تعطى أكثر من حیاة واحدة ألنھا تزید ھذه الحیاة من ناحیة 
منھا حیاة وخبرات اآلخرین العمق  والقراءة المتنوعة ھى التى تكسبھ أكثر من حیاة ألنھ یكتسب 

 فیضیفھا إلى حیاتھ وخبراتھ
 
 

 الخیال فیھا الصورة
ھذه الھوایة تصدر من ھذه 

 تصویر للھوایة بالماء والرغبة بالنبع الذي تخرج منھ الرغبة

أضاعف فكري وشعوري 
 وخیالي

لخیال بأشیاء مادیة تكثر وتزید بكثرة تصویر للفكر والشعور وا
 القراءة

 تعدد العطف یدل علي كثرة فوائد القراءة فكري وشعوري وخیالي
أنني أستطیع –أنني أبحث   التأكید بأن یدل علي ثقة الكاتب في قولھ 
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ما العالقة بین القراءة والحیاة ؟    -۹  
العالقة بینھما قویة ألن القراءة تعمل على اتساع مدارك اإلنسان وتنمیة ثقافتھ فى شتى المجاالت 

 ر علیھ وعلى مجتمعھ واتساع تجاربھ فى الحیاة وذلك یمكنھ من فھم حیاتھ واستغاللھا مما یعود بالخی
 والقراءة تزید الحیاة من ناحیة العمق

ما مقیاس الكتاب المفید  ؟   الكتاب الجید ھو الذي یزید معرفة القارئ وقدرتھ على اإلدراك والعمل  -۱۰
 وتذوق الحیاة

ما فوائد القراءة ؟ وكیف تؤثر القراءة فى خبرة الفرد ؟        -۱۱  
من حیاة ألنھا تزید ھذه الحیاة من ناحیة العمق فالقراءة تجلب لإلنسان القراءة تعطى اإلنسان أكثر 

الخیر والمعرفة وتھذیب السلوك وتنمیة العقول وإطالق األفكار ونفع المجتمع وھى غذاء الروح ، 
بالنسبة للكتابة تزید المادة الفكریة وتنمى الخبرة وتوسعھا وخبرة الفرد تحتاج إلى القراءة ألننا نحتاج 

ى قسط من التجربة لكي نفھم الحیاة حق الفھم فالكتب ھي تجارب آالف السنین فى مختلف األمم إل
والعصور لذا یجب على اإلنسان أن یقرأ كثیراً حتى تزداد خبرتھ فالقراءة تضیف إلى القارئ خبرات 

 اآلخرین 
ما الذى أدركھ الكاتب بالنسبة لحقیقة القراءة ؟ -۱۲  

راءة أنني أبحث عن ھذا كلھ، أو أن ھذه الھوایة تصدر من ھذهأدركت حین ھویت الق لقد الرغبة..  
تتضاعف الصورة  وأدركت حین ھویت القراءة أنني أستطیع أن أضاعف فكرى وشعوري وخیالي كما

 بین مرآتین 
ما شروط الھوایة النافعة؟  أو ما مقیاس الھوایة النافعة ؟  -۱٤  

نفع المجتمع وتھذیب للسلوك وتنمیة العقول وإطالق األفكار و بقدر ما تجلبھ اإلنسان من خیر ومعرفة  
ماذا یحدث لو كف الناس عن القراءة واالطالع على كل جدید ؟ -۱٥  

لو كف الناس عن القراءة واالطالع على كل جدید ؛ لعاشوا بمعزل عن تجارب اآلخرین وحجبوا أنفسھم 
ستقبل حیاتھم ومسایرة التطورات الحدیثةعن المبتكرات الجدیدة وتجمدت أفكارھم وأخفقوا فى م  

ماذا یحدث لو أصبح الناس كلھم قراء ؟ -۱٦  
لو أصبح الناس كلھم قراء التسعت مداركھم سمت ثقافتھم وتقدموا وابتكروا وتمكنوا من استغالل كل 

 وسائل الحیاة واستفادوا من تجارب اآلخرین وزاد إیمانھم با� 
اس بالقدیم وكفوا عن القراءة واإلطالع على كل جدید ؟ماذا یحدث لو : اكتفى الن -۱۷  

لو اكتفى الناس بالقدیم وكفوا عن القراءة واإلطالع على كل جدید تخلفوا وانقطعت صلتھم بكل جدید 
 وفاتھم ركب الحضارة والتقدم ولفظتھم الحیاة

ماذا یحدث لو اختار كل إنسان ھوایة نافعة لھ وللمجتمع ؟ -۱۸  
سان ھوایة نافعة لھ وللمجتمع ، لنجح فى حیاتھ وأسعد مجتمعھ وعاد علیھ كل ذلك لو اختار كل إن

 بالخیر ولضمن لنفسھ ولمجتمعھ الرقى والفوز والتفوق فى كل دروب الحیاة على اختالف ألوانھا
ترعى الدولة مشروع القراءة للجمیع دلل على ذلك ؟ -۱۹  

تكوین مكتبة األسرة وذلك بتوفیر الكتب بأسعار  حیث أنشأت مكتبة الطفل فى أنحاء مصر وكذلك تشجع
 مخفضة

ما ھوایاتك المفضلة ؟ -۲۰  
ھوایتي المفضلة أن اقرأ قصص الواقع والخیال وان اقرأ كتب عن الدین ألنھا تعرفني دیني وتكشف لي 

ما عن معلومات ما كنت اعرفھا وأقرا قصص الواقع ألنھا تربطني باألحداث الجاریة في وطني والعالم و
 كان یفعلھ القدماء المصریین من بنى األھرام والمعابد

ماذا تعلمت من ھذا الدرس ؟ -۲۱  
أن القراءة تزید الحیاة عمقاً ، القراءة واحدة من المھارات األربع األساسیة ، القراءة دون غیرھا ھي 

قل والنفس وسمو التي تعطى لإلنسان أكثر من حیاة وھى من أھم وسائل تحصیل الثقافة وفیھا غذاء للع
                                                                                                          القلب والروح

 



 23  

 
 

إن الفكرة الواحدة جدول منفصل.. أما األفكار المتالقیة فھي المحیط الذي تتجمع فیھ الجداول جمیعاً ، 
رة المنفصلة كالفرق بین األفق الواسع والتیار الجارف، وبین الشط الضیق والفرق بینھما وبین الفك

 والموج المحصور
ما مرادف " منفصل " ومضاد " الواسع " ومفرد " الجداول " وجمع " األفق " ؟ -أ  

……………………………………………………………………………………  
اشرح الفقرة السابقة بأسلوبك ؟ -ب  

…………………………………………………………………………………… 
ما الجمال فى قول الكاتب " إن الفكرة الواحدة جدول منفصل " ؟ -جـ  

................................................................................................................................  
ھا موضوعات تفترق فیما بینھا وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بھا ھذه األفكار، في ظاھر األمر أن

افتراق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب، وحقیقة األمر أنھا كلھا مادة حیاة، وكلھا جداول تنبثق 
من ینبوع واحد وتعود إلیھ.. أشبھ باألمواج التي تتالقى في بحر واحد، وتخرج بنا من الجداول إلى 

 المحیط الكبیر
ذھب " ومفرد " األمور " وجمع " جدول " ؟ما مرادف " مصدر " ومضاد " ت -أ  

................................................................................................................................  
رقة كما ما المقصود بقولھ : " إنھا " فى العبارة السابقة ؟ ما حقیقة األمر بالنسبة لألفكار المتف -ب

 یرى الكاتب ؟
................................................................................................................................

................................................................................................................................  
فى العبارة السابقة سبب واضح لعشق العقاد للقراءة كیف ذلك ؟ -جـ  

................................................................................................................................  
آخر " ؟ ما الجمال فى قول الكاتب " تنبثق من ینبوع -د  

................................................................................................................................  
كیف تتضاعف الفكرة وتزداد عمقاً؟ ماذا تعلمت من ھذا النص ؟ -ھـ  

................................................................................................................................  
لقد أدركت حین ھویت القراءة أنني أبحث عن ھذا كلھ، أو أن ھذه الھوایة تصدر من ھذه الرغبة.. " 
وأدركت حین ھویت القراءة أنني أستطیع أن أضاعف فكرى وشعوري وخیالي كما تتضاعف الصورة 

 " بین مرآتین
؟ما مرادف " حین وأدركت " ومضاد " ھویت " وجمع " خیال وھوایة " ومفرد " مرآتین "  -أ  

.............................................................................................................................  
نوان لھا ؟عبر عن معنى الفقرة السابقة بأسلوبك ؟ ثم ضع ع -ب  

................................................................................................................................
................................................................................................................................  

القراءة ھي التي تعطى اإلنسان أكثر من حیاة في ھذه الدنیا وضح ذلك ؟ -جـ  
...............................................................................................................................  

بحث عن ھذا كلھقیة ؟ وماذا یقصد الكاتب بقولھ " أبم شبھ العقاد الفكرة الواحدة واألفكار المتال -د  
.............................................................................................................................   

الكاتب أن ما الجمال في قول الكاتب " كما تتضاعف الصورة بین مرآتین " ؟ وعلى أي شيء أراد  -ھـ
 یدلل بھ ؟

………………………………………………………………………… 
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م في صعید مصر وتوفي والده ۱۸۷۲ولد الشاعر محمد حافظ إبراھیم من أب مصري وأم تركیة سنة 
ثم ترك المحاماة والتحق بمدرسة  وھو في الرابعة من عمرة فانتقل إلي القاھرة ثم عمل بالمحاماة

فعین في الحربیة ثم انتقل للشرطة وعمل مدیرا للقسم األدبي بدار الكتب الحربیة وتخرج فیھا ضابطا 
 –شاعر الشعب  –المصریة وقد جمعت أعمالھ في دیوان یسمي دیوان حافظ ولقب بـ ( شاعر النیل 

م ومن أشھر قصائده ( أنا البحر) .۱۹۳۲شاعر الفقراء ) وتوفي عام   
) اللغة العربیة تبكي حظھا . ۱(   

 
و نادیت قـــومي فاحتسبت حیاتي      ســي فاتھمـت حصـاتـيرجعت لنف  

عقمت فلــم  أجـزع لقـول عـداتي      رموني بعقم في الشباب ولیتنـــــي  
 
 

 معنـــــاھـــــــــا الكلمة معنـــــاھـــــــــا الكلمة معنـــــاھـــــــــا الكلمة
رجعت 
 لنفسي

أي تأملت فیھا ج. 
 نفوس أنفس

عددتھا عند هللا ج.  احتسبت
 حیوات.

xأخاف  أجزع أطمئن.   

قذفوني وسبوني  رموني شككت وظننت. اتھمت
 اتھموني

 أعدائي عداتي

الحصاة: الرأي  حصاتي
 والحجة.

جدب أو فقر أو عدم  عقم
 قدرة.

 للرجاء لیتني

 
 

لغة العربیة تنعي یتحدث الشاعر علي لسان اللغة العربیة واصفا لنا حالھا في قصیدة تحمل عنوان ( ال
حظھا بین أھلھا  ) فھي تتحدث قائلة : تأملت نفسي في أسباب انھیاري ھل السبب في ذلك أبنائي أم 

اعدائي أم أسباب اخري ؟ ولذا فأنا صابرة أحسب حیاتي مدخرة فیما عند هللا كما أنني أتعجب من اتھامي 
 بالعجز وعدم القدرة علي مواكبة العصر.  

 
 

 
 
 

ل فیھاالخیا الصورة  

تعبیرین یوضحان فكرة الصراع النفسي واأللم الذي تعانیھ اللغة  رجعت نفسي ـ احتسبت حیاتي
 من جراء إھمال أھلھا لھا

 شبھ اللغة بالمرأة التي ال تلد رموني بعقم

ترادف یدل على تأكید  أسفھ على اللغة وسوء ما رمیت بھ من  بعقم ـ عقمت
 اتھامات

م والشمول والكثرةجاءت جمعا للعمو عداتي  
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) عطاء متجدد ، ورمز للتحَضر. ۲(   

 معنـــــاھـــــــــا الكلمة معنـــــاھـــــــــا الكلمة معنـــــاھـــــــــا الكلمة
مفرداتي وتراكیبي  صدفاتي باطنھ م . حشا أحشائھ

 الفریدة 
الصحف والمجالت  الجرائد

 م. جریدة.
رجال  اللؤلؤ  م . درة. الدر

لغربا  
خطأ أو عیبا ج.  مزلقا األوربیون.

 مزالق.
ظاھر ج.  ×مختِف  كامن

 كوامن.
 xقوة وسلطان عز

 ضعف وھوان
یبعدني. ×یقربني  یدنیني  

المتعمق فیھا  الغواص
 ج.غواصون

ضعَف. ×قوة  منعة التسرع. ×التأني  أناة   

 
 

وتكمل اللغة العربیة قولھا بأنھا كالبحر المليء باللؤلؤ عطائي متجدد وخیري مستمر واسألوا كل باحث 
عزة األقوام من عزة لغتھم كما ھو في عزة العرب وقوتھ تكمن في قوة لغتھ  خبیر بي وتذكر أھلھا إن

 وسیادتھا وانتشارھا . 
 
 

) شكوى واستنجاد . ۳(   
 

 

 فھل ساءلوا الغواص عن صدفاتي  أنا البحر في أحشائھ الدر   كامنَ 

 وكم     عز      أقوام    بعز لغات  أرى   لرجال   الغرب    عزا ومنعةً 
 ً  من   القبر یدنیني  بغیر  أناة  أرى كل     یوم    بالجرائد   مزلقا

 الخیال فیھا الصورة

تشبیھ جمیل للغة في اتساعھا وكنوزھا بالبحر مما یدل على  أنا البحر
 عظمتھا وتجددھا

فھل سألوا الغواص عن 
 صدفاتي

ي اللغة وتراكیبھا استفھام غرضھ الفخر وفیھ تصویر لمعان
 باألصداف الثمینة

 تصویر جمیل لعز الغرب وقوتھ بشيء مادي یري أري لرجال الغرب عزا
 تدل علي الكثرة           كم

 جمعا للشمول والعموم رجال ، أقوام

تصویر جمیل للغة بإنسان یموت وكثرة األخطاء وسوء االستخدام  مزلقا من القبر یدنیني
 بشيء ممیت

منعة عزا ،  ترادف یقوي المعني ویؤكده 

 بسطت رجائي بعد بسط شكاتي  إلى معشر الكتاب والجمع   حافلَ 
 وتنبت في  تلك  الرموس  رفاتي  فإما حیاة تبعث المیت في البلى

 ممات   لعمري    لم    یقس   بممات  وإما    ممات  ال    قیـامـة     بعــده
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 معنـــــاھـــــــــا الكلمة معنـــــاھـــــــــا الكلمة معنـــــاھـــــــــا الكلمة
الیأس×أملي  رجائي جماعة ج. معاشر معشر ما یتبقي من اإلنسان  رفاتي 

 بعد الموت
الشكوى من  شكاتي األدباء م. كاتب. الَكتاب

 المرض
 ال حیاة ال قیامة

قلیل. ×كثیر  حافل اة الحی ×الفناء  البلى 
 البقاء 

 َعمري والمراد قسمي. لعمري

 ×مددت ووسعت  بسطت
 قبضت.

 ال مثیل لھ. لم یقس القبور م . الرمس الرموس

 
 

تطلب وترجو اللغة العربیة من أبناءھا وكتابھا أن یتولوھا بالرعایة واالھتمام والحفاظ علي قواعدھا 
ا والتصدي لألخطاء الشائعة ، وتقول لھم : والحفاظ علیھا من الضیاع والتمسك بھا نطقا وكتابة وتحدث

إن المسألة أصبحت بین أمرین ال ثالث لھما ؛إما حیاة قویة كریمة تحیا فیھا بین أبناء یعرفون قدرھا 
 ویعملون علي عزتھا ورفعتھا وعزتھم ورفعتھم إما موت ال حیاة بعده.

 
 

 
 

 

صحیحة مما بین القوسین فیما یلي:اختر اإلجابة ال  
حق ). –تقرب  –تھور  –مضاد " أناة " .............    ( تسرع  -  
كلھا صواب ). –رفعت  –یسرت  –مرادف " بسطت " ........    ( مددت  -  
معشورون ). –أعشار  –معاشیر  –جمع " معشر " ...........    ( معاشر  -  
اللغة " . ناقش ذلك من خالل شرحك لألبیات السابقة. " الجرائد لھا دور في إضعاف -۲  
عین في البیتین تضادا وبین أثره في المعني. -۳  

 
 

 الخیال فیھا الصورة

للغة العربیة بإنسان یرجو من أھلھ االھتمام بھ تصویر جمیل  بسطت رجائي بعد بسط شكاتي
أیضا مقابلة تؤكد المعنى وتقویھ  -ویشكو لھم سوء الحالة وفیھ   

 تصویر لرفات اللغة بالنبات الذي ینمو وتنبت في تلك الرموس رفاتي
 تضاد یبرز المعني ویؤكده حیاة ، ممات

 تضاد یبرز المعني ویؤكده ممات ، قیامة

م یقس بمماتممات لعمري ل تعبیر مؤكد بالقسم ( لعمري ) یدل علي یأس اللغة من سوء  
 حالتھا وتصویر للغة بإنسان یقسم

 وكم     عز      أقوام    بع  ز لغات  أرى   لرجال   الغرب    عزا ومنعةً 
 ً  من   القبر یدنیني  بغیر  أناة  أرى كل     یوم    بالجرائد   مزلقا
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 حدثنا أبو بكر بن شیبة وزھیر بن حرب وابن نمیر قالوا: حدثنا سفیان بن َعیینة عن عمرو ( یعني بن
كر قال : رسول هللا صلى هللا علیھ دینار ) عن عمرو بن أوس عن عبدهللا بن عمرو قال ابن نمیر وأبو ب

 وسلم : " 
عدلون ذین ی( إن المقسطین عند هللا على منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وكلتا یدیھ یمین ال

 في حكمھم وأھلیھم وما ولوا ) 
صدق رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم     رواه مسلم                         

 
ـــــــامعنــاھـــ الكلمـــــة  معنــاھـــــا الكلمـــــة 

العادلون م. مقسط معناه عدل من  المقسطون
مقامات راقیة ومنازل رفیعة  منابر من نور أقسط

 القدر م.منبر
یعدلون في 

في حالة طیبة ومنزلة رفیعة  عن یمین الرحمن یحكمون بالعدل حكمھم
 تقدیرا لھم

 ما كان تحت حكمھم. ما ولوا أقاربھم أھلیھم
 
 
 

 یقول النبي الكریم إن الحكام العادلین لھم ثواب كبیر عند هللا إذ یجعلھم على  
منابر  أو منازل رفیعة وھذا یدل على رضا هللا تعالى عنھم وعن سیرھم بالعدل فیجلسون فى أقرب  

یحدد  ثم مكان من عرش الحق مكافأة لھم على حكمھم العادل وقد عدلوا بین أھلھم وكل أمور دنیاھم ،
الحدیث الشریف ھؤالء الحكام بأنھم الذین عدلوا بین الناس في حكمھم وعاملوا الناس أھلیھم بالحق 
 واتخذوا العدل شعارا لھم في كل أمورھم فأحسنوا التصرف كما شرع هللا سبحانھ وتعالي. 

 
 

 
 

 الخیال فیھا الصورة

ید التكثیر أسلوب مؤكد بإن ولفظ المقسطین جمع ومعرفة لیف إن المقسطین
 والتعظیم

عادلونإشارة من الرسول إلى علو المكانة التي یفوز بھا الحكام ال عند هللا  

تشبیھ بتلك المكانة العالیة بالمنابر التي ینظر إلیھا الجمیع في  منابر من نور
 إعجاب وتمٍن ( من نور ) دلیل علي جمال تلك المنابر وروعتھا

 وكلتا یدیھ نور
لتعظیم والتشریف الذي یحظى بھ الحكام إشارة إلى مدى ا

العادلون عندما ینالون ثواب عدلھم في الدنیا ویجلسون قرب 
 عرش الرحمن تكریما وتشریف لھم، ودلیل عن رضا هللا عنھم

الذین یعدلون في حكمھم 
نتعبیر جمیل یفضل فیھ الرسول الكریم  أنواع الحكام العادلی وأھلیھم وما ولوا  
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 هللا صلى هللا علیھ وسلم  :        قال رسول 
( إن المقسطین عند هللا على منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وكلتا یدیھ یمین الذین یعدلون  

 في حكمھم وأھلیھم وما ولوا ) 
    صدق رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم                                                

أھلیھم ) في جملتین ن تعبیرك. –المقسطین ھات معني (  -۱    
.................................................................................................................................  

اكتب ما فھمتھ من ھذا الحدیث الشریف بأسلوبك. -۲  
.................................................................................................................................

................................................................................................................................  
) . وضح الجمال في قولھ  ( منابر من نور -۳  

.................................................................................................................................  
التعجب )   اختر . –النفي  –كلمة ( إن ) حرف یفید : ( التوكید  -٤  
منبر ).اختر –منارة  –مفرد ( منابر ) ......... ( نبرة  -٥  
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م بالقاھرة وھو أدیب مصري التحق بمدرسة القصر العیني بالقاھرة ۱۸۹۸وتوفي عام  ۱۸۲۸ولد عام 
   ل والمواعظ )وو عمل بالترجمة ولھ عدد كبیر من المؤلفات ومن أشھرھا   (العیون الیواقظ في األمثا

 ( الروایات المفیدة في علم التراجیدة ).
ـا َمـِلَك السُّــؤدِد والسَّعــــادةْ ی  

 

 اسَطـْع بجیـِد الدھـِر كالقـالدةْ 

 ودوحــةُ المنـطِق والبیـــانْ  وانظـر فتـلك روضـة المعـانِــي

 نـافعــٍة لُكــِل واع حافِـــظْ  فیھـا إشــاراُت إلـى مـواِعــظْ 

ْمنُتھــا أمثـالَھـا والِحكمـــا ـرُت قـوَل الُحكَماوربَّمــا استع ضَّ  

 وال َجنَابًا فـي األنــاِم َسھــالَ  ولـْم أجـْد لھـا ِســَواَك أھـــالَ 

 واجعــْل أخالقَـَك شیـًما َسنیَّةْ  یـا َمِلًكــا فَْلتـرأْف بِالـَّرعیـــةْ 

بــاعْ  واِل بالخیــِر فــي الــَوَرى َوراعْ  ـِن األخــالَق والّطِ  وحّسِ

ةْ فَسـِـر بال عَْفــِو واقبـِل الَھدیــَّ ةْ   كیـَّ ائِحـةَ الزَّ  َواستَنشـِِق الـرَّ

 
 معناھا الكلمة معنــــاھــا الكلمــة معنــــاھـــــا الكلمــة

 الخْلق الورى تلمیحات إشارات صاحب سلطھ  ملك

العبودیة. ×السیادة  السؤدد ج. موعظة  مواعظ 
ج.طبع  الطباع النصیحة 

 الُخلق
 برفق العفو مدرك واعٍ  المراد: اظھر  اسطع
 النصائح الھدیة جعلُت فیھا. ضمنَّتھا عنق ج. أجیاد  جید

حلیة تعلق في العنق  القالدة
 الطیبة الزكیة م. الِحكمة  الِحكما ج.قالئد

الخبیثة×  

تأمل وتلك إشارة  انظر
 طلبُت والمراد: اقترضُت. استعرت للقصیدة.

 أصلھا الحكماء م. الحكیم. الُحكما بستان ج. روض وریاض. روضة
 غیرك. ِسواك شجرة عظیمة  دوحة

 مستحقا. أھالَ  الكالمُ  المنطق
 الْخلق ، وكل ما علي األرض. األنام الفصاحةُ. البیان

فلترأف 
 أخالقا ًً◌والمفرد : شیمة. شیما فلتكن عظیم الرحمة. بالرعیة

حقیرة ھابطة ×عالیة رفیعة سنیَّة عامة الناس. الرعیة  
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( ا ) یتلطف الشاعر بنصح الملك قائال: یا ملك السیادة والسعادة اظھر واضحا دائما كالحلیة في العنق 
ھذه األبیات الفصیحة تجد معانیھا عظیمة كالبستان الجمیل ،وفوائدھا كثیرة كالشجرة  وتأمل كلمات

من یحفظھا ،وقد جعلُت ھذه  الممتدة الفروع واألغصان ،وستدرك ما فیھا من المواعظ التي تنفع
المواعظ بعض األمثال وبعض الحكم واستعنُت بأقوال الحكماء أیضاً ،ولم أجد غیرك یستحق النصائح 

 الغالیة .
ن یسيء منھم دون  ( ب ) یا أیھا الملك العظیم كن رحیما برعیتك إلي أبعد حد ،فكن صاحب عفو عمَّ

ح الغالیة كرائحة الورِد الزكیِة.قصٍد ،واقبْل ھدیتي إلیك المتمثلة في النصائ  
 
 
 

 
 
 

اختر اإلجابة الصحیحة لما بین األقواس: -۱  
السیادة ). –الھزیمة  –مرادف " السؤدد " ........... ( االنتصار  -  
تقالید ). –مقالید  –.............. ( قالئد جمع " قِالدة " .... -  
االختفاُء ). –العجُز  –مضاد " البیان " ............. ( الضعف  -  
اشرح ھذه األبیات بأسلوبك شرحا أدبیًا. -۲  
وضح الجمال في ( روضة المعاني ) ، ( دوحة المنطق ) . -۳  
الَ" ؟قولھ: " ولم أجد لھا سواك أھما المراد في قول الشاعر: " فیھا " ؟ وما الجمال في  -٤  
تُعلمنا ھذه األبیات كیفیة تقدیم النصیحة ،وضح ذلك بأسلوبك.   -٥  
 
 
 

 الجمال فیھ  التعبیر 
 نداء یتقرب بھ من الحاكم غرضھ التعظیم یا ملكا
 یشبھ تحلي الملك بما یرشده لھ بإضاءة القالدة غالیة الثمن اسطع

فسر بالعفو ـ استنشق 
     

 أسالیب أمر الغرض منھا النصح واإلرشاد والرجاء
 تعبیر فیھ إیحاء بوجوب العطف على الرعیة لترأف بالرعیةف

 ترادف أحدث موسیقى جمیلة السؤدد والسعادة
ل لجمیتشبیھ للدھر باإلنسان الذي لھ عنق وجعل الملك الصالح كالعقد ا بجید الدھر كالقالدة

      یمتھا            شبھ الموعظة والنصیحة بالھدیة للداللة على ق فاقبل الھدیة    
 تشبیھ للمعاني بالحدیقة روضة المعاني
 تشبیھ للمنطق بالشجرة ودوحة المنطق

 جمع ونكرتان للتكثیر والتعظیم إشارات ، مواعظ
 تجانس صوتي لھ أثر موسیقي الُحكما –الحَكما 

 ويأسلوب قصر للتوكید أدواتھ النفي بلم واالستثناء بس لم أجد بھا سواك أھالَ 
 متھاتشبیھ للنصائح والمواعظ الحكیمة بالھدیة وفي ذلك داللة علي عظ اقبل الھدیة

   

 یـا َمـِلَك السُّــؤدِد والسَّعــــادةْ 

 

 اسَطـْع بجیـِد الدھـِر كالقـالدةْ 
 ودوحــةُ المنـطِق والبیـــانْ  وانظـر فتـلك روضـة المعـانِــي

اراُت إلـى مـواِعــظْ فیھـا إشــ  نـافعــٍة لُكــِل واعٍ حافِـــظْ  
ْمنُتھــا أمثـالَھـا والِحكمـــا  وربَّمــا استعـرُت قـوَل الُحكَما ضَّ



 31  

 
 
 
 

إن للوقت  مفاھیم  متعددة  ومتباینة  , تداولتھا  األجیال المتعاقبة  عبر السنین  والعصور واختلفت  في 
یع  على  أھمیتھ وعلى أنھ كنز  الذي  إذا تفسیرھا بحسب أھداف كل جیل  ومشاربھ  ولكن اتفق  الجم 

  قدره اإلنسان , وعرف كیف  یستخدمھ , استطاع أن  یملك  كل شيء
     وفیما یلي  عرض  لبعض  األقوال  التي قیلت  في ھذا الكنز :

ول عربي مأثورالوقت كالسیف  إن لم تقطعھ قطعك "                                               ق "   
  " الحكمة  أن تضیف حیاة إلى سنواتك  بدل أن تضیف سنوات إلى حیاتك"   زكي نجیب محمود

 " إذا ضیعت  الوقت وأنت شاب  ضیعك  الوقت وأنت كھل"                        شكسبیر
ال ونسوق إلیك ھذه القصة , علَّھا  تبین  لك قیمة الوقت :  قام  أستاذ جامعي , في قسم إدارة األعم 

 .بإلقاء محاضرة عن أھمیة تنظیم الوقت  وإدارتھ حیث عرض مثاالً حیاً أمام الطلبة  لتصل الفكرة لھم  
عن ... كان المثال  عبارة   

اختبار قصیر, فقد وضع األستاذ دلواً على مائدة ثم أحضرعدداً من الصخورالكبیرة , وقام بوضعھا في 
أل الدلو سأل الطالب "ھل ھذا الدلو ممتلئ ؟"    قال بعض الدلو بعنایة واحدة تلواألخرى وعندما امت

) الطالب  (نعم       
أھل أنتم  متأكدون ؟ ثم سحب  كیساً ملیئاً  بالحصیات الصغیرة من تحت المائدة , وقام  -فقال لھم  : 

ة بوضع ھذه الحصیات في الدلو , حتى امتأل الفراغات الموجودة بین الصخورالكبیرة.. , ثم سأل مر
ھل الدلو  ممتلئ ؟ فأجاب  أحدھم ربما  ال ....  استحسن  األستاذ إجابة الطالب  , وقام  -أخرى  :

بإخراج كیس  من الرمل  ثم سكبھ على الدلو  حتى  امتألت جمیع الفراغات الموجودة  بین الصخور  
النفي  . بعد ذلك  أحضر "ھل امتأل الدلو اآلن ؟ " فكانت إجابة   جمیع  الطالِب  ب -وسأل مرة أخرى  :

"ما الفكرة  من ھذه التجربة  من  -األستاذ  إناء  ملیئاً  بالماء  وسكبھ  في  الدلو  حتى امتأل وسألھم :
"إنھ  مھما  كان جدول المرء ملیئاً باألعمال , فإنھ  -وجھة  نظركم  ؟ "أجاب أحد الطلبة بحماس:

  یستطیع عمل المزید  بالجد واالجتھاد
ألستاذ صدقت  .... ولكن لیس  ذلك السبب الرئیس ... فھذا المثال  یُعلمنا أنھ  لو لم نضع  أجاب ا 

الصخور الكبیرة  أوالً  ما كان بإمكاننا  وضعھا أبداً  ".... ثم قال  ( قد یتساءل  البعض  وما الصخور  
تعلیمك وطموحك  أو إسعاد الكبیرة؟ فأقول لھ إنھا ھدفك  في ھذه الحیاة ،  أو مشروع  تُرید  تحقیقھ ك

من تُحب أو أي شيء یمثل  أھمیة ُكبرى في  حیاتك  ...... تذكروا  دائماً  أن تضعوا  الصخور الكبیرة 
 أوالً ..... وإال فلن یمكنكم  وضعھا أبداً ؟

 واآلن  عزیزي التلمیذ/ عزیزتي التلمیذة  ... ما الصخور الكبیرة في حیاتك [ أھدافك الكبرى ]  علیك 
  من اآلن دون تأخیر  أو إبطاء  أن تقوم بوضعھا في إناء  حیاتك من فورك

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 نقدم نسوق كثیرة متعددة معاني مفاھیم

 واقعیاً  حیاً  تناقلتھا تداولتھا مختلفة [ع] متفقة متباینة
لعصراألزمان[م]ا العصور المتتالیة , المتوالیة المتعاقبة  باھتمام بعنایة 
غموضھا× توضیحھا  تفسیرھا  بعد تلو صبھ سكبھ 

 ( ج ) أتالء
 المال المدفون الكنز

 (ج)كنوز
الرجل   المرء وفق حسب

 (ج)رجال
 ما ورث الخلف المأثور

 عن السلف
ضیف تنقص× تضم وتسند   األحجار الحصیات 

 الصغیرة
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شاربھ تطلعك لألفضل طموحك رغبةشدة و حماس اھتماماتھ   

 ً وعاء ( ج ) أكیاس  كیسا
 وكیسة

 إناء دلو ( ج ) قِصار وقصراء قصیر

مؤنث اآلخر   األُخرى استصوب استحسن خالل عبر
ج أُخر   

 أُخریات
العلم والتفقھ  الحكمة (ج) أسیاف وسیوف السیف عوض (ج) أبدال بدل

 (ج) حكم
(ج) میاه  الماء وعاء(ج) آنیةجج أوان إناء (ج) آحاد المؤنث إحدى أحد

 وأمواه
الھزل×  الجد (ج) أعزاء وأعزة وعزاز عزیز من جاوز  كھل 

الثالثین إلى 
 الخمسین

  
 
 

   -۱ لماذا یختلف تعریف الوقت من جیل ألخر ؟   
إن للوقت مفاھیم متعددة ومتباینة , تداولتھا األجیال المتعاقبة عبر السنین والعصور واختلفت في 

یل ومشاربھتفسیرھا بحسب أھداف كل ج  
عالم اتفقت األجیال بالنسبة للوقت ؟ كیف یستطیع اإلنسان أن یملك كل شىء ؟    -۲  

اتفق الجمیع على أھمیتھ وعلى أنھ كنز الذي إذا قدره اإلنسان , وعرف كیف یستخدمھ استطاع أن 
 یملك كل شيء

اذكر بعض األقوال التي تبین أھمیة الوقت ؟ -۳   
الحكمة أن تضیف حیاة إلى سنواتك بدل أن  -قطعك ( قول عربي مأثور ) الوقت كالسیف إن لم تقطعھ

إذا ضیعت الوقت وأنت شاب ضیعك الوقت وأنت  -تضیف سنوات إلى حیاتك  ( زكي نجیب محمود ) 
 ( كھل )  شكسبیر

ما القصة التى ساقھا الكاتب لبیان أھمیة الوقت ؟ -٤  
عن أھمیة الوقت وإدارتھقصة حكاھا أستاذ جامعى فى قسم إدارة األعمال   

ما عنوان محاضرة األستاذ الجامعى ؟ -٥   
   كانت محاضرتھ عن أھمیة الوقت وإدارتھ 

                      ما المثال الذي ساقھ األستاذ لبیان قیمة الوقت ؟                                           -٦
سأل الطالب ھل امتأل اإلناء فقال بعض الطالب أنھ أنھ جاء بإناء ووضع فیھ بعنایة صخور كبیرة و 

امتأل والحقیقة أنھ لم یمتلئ ثم جاء  بكیس ملئ بحصیات صغیرة وضعھا فى الدلو حتى امتألت 
الفراغات الموجودة بین الصخور الكبیرة.ثم جاء بكیس رمال ووضعھ حتى امتألت جمیع الفراغات 

نت نفس اإلجابة ثم وضع علیھ إناء من الماء حتى الموجودة بین الصخور. وسأل نفس السؤال وكا
  امتأل

سأل األستاذ الجامعى وقال بعد أن وضع الصخور الكبیرة ھل الدلو ممتلئ ؟ فماذا كان رد الطالب ؟  -۷
 ولماذا ؟

   قال بعض الطالب نعم ، ألن خیل إلیھم أنھ ال یوجد مكان فارغ فى الدلو
رة فى الدلو ؟لماذا وضع األستاذ الحصیات الصغی -۸   

 حتى یمأل الفراغات الموجودة بین الصخور الكبیرة
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لماذا سكب األستاذ الرمل فى الدلو ؟ -۹   
  حتى یمأل جمیع الفراغات الموجودة بین الصخور 

     قال األستاذ : ما الفكرة من ھذه التجربة من وجھة نظركم ؟ فماذا كان رد الطالب ؟ -۱۰
جتھادئاً باألعمال , فإنھ یستطیع عمل المزید والمزید بالجد واالمھما كان جدول المرء ملی    

ما السبب الذي ذكره الطالب لھذا المثال ؟ -۱۱  
تھادمھما كان جدول المرء ملیئاً باألعمال , فإنھ یستطیع عمل المزید والمزید بالجد واالج  

لماذا قال األستاذ للطالب صدقت ؟ -۱۲  
ا كان جدول المرء ملیئاً باألعمال , فإنھ یستطیع عمل المزید والمزید ألن الطالب قال لألستاذ : مھم

 بالجد واالجتھاد
ما السبب الرئیس للمثال الذى قالھ األستاذ لطالبھ ؟ -۱۳  

المثال یُعلمنا أنھ لو لم نضع الصخور الكبیرة أوالً ما كان بإمكاننا وضعھا أبداً وإنھا أھدافك في ھذه 
تحقیقھ كتعلمك وطموحك أو إسعاد من تُحب أو أي شيء یمثل أھمیة ُكبرى في الحیاة أو مشروع تُرید 

  حیاتك
         ما الھدف الحقیقي الذي وضحھ األستاذ ؟                                                              -۱٤

أبداً وإنھا أھدافك في ھذه  المثال یُعلمنا أنھ لو لم نضع الصخور الكبیرة أوالً ما كان بإمكاننا وضعھا
الحیاة أو مشروع تُرید تحقیقھ كتعلمك وطموحك أو إسعاد من تُحب أو أي شيء یمثل أھمیة ُكبرى في 

  حیاتك
ما معنى الصخور الكبیرة ؟ -۱٥     

الصخور الكبیرة تعنى ھدفك  في ھذه الحیاة ،  أو مشروع  تُرید  تحقیقھ كتعلیمك وطموحك  أو إسعاد 
أو أي شيء یمثل  أھمیة ُكبرى في  حیاتكمن تُحب   

ما النصیحة التى قدمھا األستاذ الجامعى لطالبھ ؟ -۱٦  
 النصیحة ھى أن یضعوا الصخور الكبیرة أوالً (الھدف)  وإال فلن یمكنھم وضعھا أبداً 

ما المقصود باإلناء ؟ -۱۷    
  المقصود باإلناء حیاتك  

ماذا تعلمت من ھذا الدرس ؟ -۱۸  
ت  وأھمیة تنظیمھ فى حیاة اإلنساالوق أھمیة*    
أھمیة تحدید األھداف فى حیاة اإلنسان*    
وجوب التفكیر فى كیفیة تحقیق األھداف*   
العمل الجاد المستمر ھو أفضل طریق لتحقیق األھداف*   
التدریب على األسلوب العلمى فى التفكیر*      

 
 
 

لتھا األجیال المتعاقبة عبر السنین والعصور واختلفت " إن للوقت مفاھیم متعددة ومتباینة , تداو ۱س 
في تفسیرھا بحسب أھداف كل جیل ومشاربھ ولكن اتفق الجمیع على أھمیتھ وعلى أنھ كنز الذي إذا 

"قدره اإلنسان , وعرف كیف یستخدمھ , استطاع أن یملك كل شيء   
ائك ؟ینة " في جمل من إنشما مفرد " مفاھیم " ومعنى " تداولتھا ومشاربھ " ومضاد " متبا -أ  

...............................................................................................................................  
ما االتفاق الذى التقى علیھ الجمیع بخصوص الوقت ؟ -ب  

...............................................................................................................................   
لخص التجربة العملیة التى قام بھا األستاذ لبیان أھمیة الوقت ؟ -جـ  

...............................................................................................................................  
ما أھمیة الوقت ؟ استدل على ذلك بعض األقوال ؟ -د  
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" أجابھ األستاذ: "صدقت ... ولكن لیس ذلك ھو السبب الرئیس .... فھذا المثال یعلمنا أنھ لو لم  ۲س
: "قد یتساءل البعض: وما الصخور نضع الصخور الكبیرة أوال، ما كان بإمكاننا وضعھا أبدا.... ثم قال

   الكبیرة؟
"ما مرادف " بإمكاننا " ومضاد " أجابھ " ومفرد " الصخور " وجمع " األستاذ  -أ  

...............................................................................................................................   
ما المثال الذى یتحدث عنھ األستاذ ؟ -ب  

................................................................................................................................  
ما السبب الذى ذكره الطالب ؟ -جـ   

................................................................................................................................   
ما الصخور الكبیرة كما فھمت من الدرس ؟ -د  

...............................................................................................................................  
ھمیة تنظیم الوقت وإدارتھ حیث " قام أستاذ جامعي , في قسم إدارة األعمال بإلقاء محاضرة عن أ ۳س

"عرض مثاالً حیاً أمام الطلبة لتصل الفكرة لھم ... كان المثال عبارة عن اختبار قصیر   
ھات من العبارة معنى قدم ومضاد طویل ؟ -أ  

...............................................................................................................................   
ما المثال الذي قدمھ األستاذ؟ -ب  

...............................................................................................................................  
ما ھدف األستاذ من ھذا المثال ؟ -جـ   

..............................................................................................................................   
أجاب أحد الطلبة بحماس: "إنھ مھما كان جدوا المرء ملیئا باألعمال، فإنھ یستطیع عمل المزید  "

 والمزید بالجد واالجتھاد". "
جدول " فى جمل من تعبیرك ؟ما مرادف " المرء " ومضاد " بحماس " وجمع "  -أ    

...............................................................................................................................  
فى أى موقف قیلت ھذه الجملة ؟ -ب    

………………………………………………………………………………….. 
، فماذا یعنى بھا ؟ تحدث الدرس عن الصخور الكبیرة -جـ    

…………………………………………………………………………………. 
ھات مثاالً آخر غیر ما ورد فى الدرس یبین قیمة الوقت ؟ -د  
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كان األسد الصغیر فى العرین منتظرا عودة أبیھ، حین دخل علیھ حارسھ القرد صارخا:" موالى لقد 
" . اصطاد ابن آدم أباك الملك  

غاضبا وقال: "سأثأر ألبى وأبطش بابن آدم ھذا، لقد صدق ظن أبى حینما حذَّرنى مراًرا  زمجر األسد
  "وتكراًرا".سار األسد على الطریق حتى رأى حصانا جامحا قادما یجرى، فسألھ: "ما بك؟

 قال الحصان: "یقولون إن ابن آدم قادم من ھذا الطریق
 قویة یمكنھا أن تُطیَح بھ؟"، فأجاب الحصان: إنك تعجب األسد وقال: "كیف تخاف ابن آدم، ولك أرُجلُ 

ال تعرفھ یا سیدى. لقد خدع أبى، وكان أحكمنا وأكثرنا فِطنةً، نحُن معشر الجیاد، فقد قابَل أبى وھو 
یَأكُل، فقال لھُ: لماذا تتعُب رقبتك الجمیلة؟، واقترح علیھ أن یُطِعَمھ البرسیَم فى فمھ وھو معتدٌل، 

بھذا كل یوم ... ولكنُّھ فى الیَوم التالى اعتذر ألبى بأنُّھ متعٌب، ولن یستطیَع إطعامھ، ثم  ووعَده أن یقومَ 
اقترح علیھ أن یقوم أبى بحملھ على ظھره وھو یطعمھ فوافق أبى، فما أن جلس أبن آدم على ظھر أبى 

دا: حتى ظل یحملھ بقیة عمره، فأرجوك یا أمیرنا إن قابلت ابن آدم أن تخلصنا منھ".؟زم جر األسد متوّعِ
 "یا ویلھ منى؟؟ سأثأر لنفسى، وألبى، وألبیك أیھا الِحَصانُ 

مضى األسد فى طریقھ وھو یفكر، حتى رأى جمال قادما من بعید.انتفض األسد الصغیُر، وكشر عن 
نى أنیابھ معترضا الجمل قائال: "البد أنك ابن آدم، سوف أفتك بك".فبادره الجمل قائال: "ال یا موالى، إن

!!جمل ھارب من ابن آدم". رد األسد: "أنت أیضا مع طولك وضخامة جسمك؟یا للعجب   
 قال الجمل: "یا موالى إنھ یمتلك سحرا اسمھ العقل"، ثم مضى مسرعا

تملك األسد غیظ رھیب، وما إن أفاق من ثورتھ وفتح عینیھ، حتى وجد رجال عجوزا یحمل كیسا على  
توعدا، وقال فى غلظة: "ھل أنت ابن آدم؟ظھره، ویسیر ضعیفا فھجم علیھ م   

 رد العجوز فى ضعف: "أنا إنسان ضعیف یا موالى
ھدأت ثورة األسد وقال: "إن شكلك یوحى فعال بالضعف" .. فبادره العجوز: "عندك حق إن البن آدم 

 منظرا رھیبا وقوةً شدیدةً 
لى یا إنسان إلى أین أنت  بدت على األسد عالمات الخوف، وقال ُمحوال زمام الحدیث: "ولكن قل

 "ذاھب؟
رد العجوز:" إنى أبحث یا موالى عن أخشاب فى الغابة، فصنعتى نجاٌر، أصنع البیوت لتحمى الخلق 

 من األشرار
 فكر األسد برھة، وقال:" إنھا فكرة عظیمة، اصنع لى بیتا اآلن

 ابتسم ابن آدم، وقال ُمستسلما: "سمعا وطاعة یا موالى
نع القفص، ابتسم األسد قائال لنفسھ: "لك أن تخاف من ابن آدم، فأنت ضعیف جدا، وبینما العجوز یص

 كما أن وقت غذائى قد حان... لذلك سوف أفترسك بعد أن تصنع البیت
ثبت العجوز جوانب القفص بقوة وأعد بابا متینا للقفص، ثم قال لألسد مشیرا إلى باب القفص: "لقد 

لتتفضل لنرى ما یناسبك مقاسھ أم ال؟انتھیت یا موالى من صنع البیت، ف  
 وما كاد األسد یدخل القفص، حتى أحكم العجوز إغالق الباب قائال

 واآلن یا موالى أعرفك بنفسى، أن ابن آدم"
راح األسد یزار زئیرا شدیدا، بینما نظر العجوز إلى السماء ورفع یدیھ، وقال: "لك الحمد یا ربى أن 

.نجوتمیَّزتنى عن الحیوان بالعقل ف  
 
 
 
 



 36  

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

(ج) أسود وأُسد وأُْسد  األسد
بیت األسد(ج)  العرین وآساد

 سیدى(ج)موالٍ  موالى ُعُرن

سآخذ بدمھ والمراد  سأثأر
 اعتقاد(ض)یقین ظن أخذه بالعنف أبطش انتقم

 حكمة (ج) فِطن فطنة تقضى علیھ تطیح بھ یجرى بسرعة جامحا
 یا عذابھ یا ویلھ (م) جواد الجیاد جماعة (ج) معاشر رمعش

ً  تحرك واضطرب انتفض ً  معترضا  ضآلة×ِعظم  ضخامة مانعا

وعد ×مھدداً  متوعدا ھرم (ج) ُعُجز عجوز ھیاجھ ثورتھ
 بالخیر

مقود الدابة (ج)  زمام لین× قسوة وشدة  غلظة
مدة قصیرة من  برھة أزمة

 الزمن (ج) بُره
   
 
 

 س۱: أین كان األسد الصغیر عندما أخبره القرد أن ابن آدم اصطاد أباه؟
 كان األسد الصغیر فى العرین منتظرا عودة أبیھ.

 س۲: ماذا قال األسد الصغیر عندما علم باصطیاد أبیھ ؟
زمجر األسد غاضبا وقال: "سأثأر ألبى وأبطش بابن آدم ھذا، لقد صدق ظن أبى حینما حذَّرنى مراًرا 

 وتكراًرا".
 س۳:لم كان الحصان یجرى عندما قابلھ األسد ؟

 إلنھ كان خائفاً من ابن آدم وألانھ قادم من ھذا الطریق .
 س٤: عم سأل األسد الحصان  ؟ وبم أجاب ؟

 كیف یخاف الحصان من ابن آدم رغم انھ یمتلك أرجل قویة یمكن أن تطیح بھ 
عشر الجیادمكمنا وأكثرنا فِطنةً، نحُن رد الحصان إنك ال تعرفھ یا سیدى. لقد خدع أبى، وكان أح -  

 س٥: بم وصف الحصان أباه؟ 
 كان أحكمنا وأكثرنا فِطنةً، نحُن معشر الجیاد

 س٦: كیف خدع ابن آدم الحصان ؟
فقد قابَل أبى وھو یَأكُل، فقال لھُ: لماذا تتعُب رقبتك الجمیلة؟، واقترح علیھ أن یُطِعَمھ البرسیَم فى فمھ 

ه أن یقوَم بھذا كل یوم ... ولكنُّھ فى الیَوم التالى اعتذر ألبى بأنُّھ متعٌب، ولن یستطیَع وھو معتدٌل، ووعدَ 
إطعامھ، ثم اقترح علیھ أن یقوم أبى بحملھ على ظھره وھو یطعمھ فوافق أبى، فما أن جلس أبن آدم 

 على ظھر أبى حتى ظل یحملھ بقیة عمره،
 س۷: ماذا طلب الحصان من األسد ؟ ولماذا؟

رجوك یا أمیرنا إن قابلت ابن آدم أن تخلصنا منھ".؟فأ  
 س۸:  بم وعد األسد الحصان ؟

 یا ویلھ منى؟؟ سأثأر لنفسى، وألبى، وألبیك أیھا الِحَصاُن".
 س۹: لماذا كشر األسد عن أنیابھ عندما رأى الجمل ؟

 ألنھ ظن أن الجمل ھو ابن آدم حیث قال "البد أنك ابن آدم، سوف أفتك بك".
 س۱۰: ما السحر الذى یمتلكھ اإلنسان من وجھة نظر الجمل ؟

 السحر الذى یمتلكھ اإلنسان ھو العقل .
 س۱۱: ماذا قال األسد للرجل العجوز ؟ وبم أجابھ الرجل ؟

الى".قال األسد فى غلظة: "ھل أنت ابن آدم؟"     رد العجوز فى ضعف: "أنا إنسان ضعیف یا مو  
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یوحى فعال بالضعف" .فبادره العجوز:"عندك حق إن البن آدم فھدأت ثورة األسد وقال:"إن شكلك 
 منظرا رھیبا وقوةً شدیدةً".

 س۱۲: لماذا بدت على األسد عالمات الخوف من الرجل العجوز ؟ وماذا فعل ؟ 
 ألن الرجل قال لألسد ان البن آدم منظرا رھیبا وقوةً شدیدةً.

 س۱۳ ما صنعة الرجل ؟ وعم یبحث فى الغابة ؟
ل نجاراً یصنع البیوت لتحمى الخلق من األشرار  ، وكان یبحث عن األخشاب كان یعم  

 س۱٤:ابتسم الرجل وابتسم األسد فما سبب ابتسامة كل منھما ؟
بسھ فیھ .ابتسم الرجل :ألن األسد قد انخدع وطلب من الرجل أن یصنع لھ بیتاً وانھ یستطیع أن یح  

أن یفترس الرجل بعد أن ینتھى من البیت ألنھ ضعیف ووقد ابتسم األسد : ألنھ ظن فى نفسھ أنھ یستطیع 
 حان وقت غذائھ.

 س۱٥: كیف أقنع العجوز األسد بالدخول فى القفص ؟
".أنھ قال لھ لقد انتھیت یا موالى من صنع البیت، فلتتفضل لنرى ما یناسبك مقاسھ أم ال؟  

 س۱٦: متى عرف العجوز  األسد بنفسھ ؟ وما أثر ذلك على األسد ؟
اً شدیداً عد أن دخل األسد القفص واحكم غلق الباب علیھ .أثر ذلك على األسد أنھ أخذ یزأر زئیرب  

 س۱۷: بم میز هللا اإلنسان علن الحیوان ؟ وعالم حمد الرجل ربھ؟
 میز هللا اإلنسان بالعقل ، وقد حمد الرجل ربھ على ھذه النعمة .

 
 
 

عترضا الجمل قائال: "البد أنك ابن آدم، سوف أفتك " انتفض األسد الصغیر، وكشر عن أنیابھ م -۱
 بك".

فبادره الجمل قائال: "ال یا موالى، إننى جمل ھارب من ابن آدم".  رد األسد: "أنت أیضا مع طولك 
 وضخامة جسمك؟ 

ما مفرد (أنیابھ)   ومعنى  ( أفتك )  في جملتین من إنشائك ؟  -أ   
؟      كیف سیطر ابن آدم على الحصان الكبیر -ب  
ما الذي فضل هللا بھ اإلنسان على الحیوان  ؟  -ج   

 د) نجح العجوز بذكائھ في خداع األسد الصغیر بالقول والفعل ، وضح ذلك .
أمام العبارة الخاطئة : ×  ) ضع عالمة (     ) أمام العبارة الصحیحة وعالمة (      

(     )            اصطاد ابن آدم الحصان الصغیر والقرد                 -۱  
كان األسد الصغیر یعرف كل حیوانات الغابة جیداً               (     )   -۲  
استخدم الرجل العجوز قوتھ البدنیة للتغلب على األسد          (     ) -۳  
كرم هللا سبحانھ اإلنسان على باقي المخلوقات                    (     ) -٤  

" ھدأت ثورة األسد وقال: إن شكلك یوحي فعال بالضعف .. فبادره العجوز: عندك حق.. إن البن آدم 
منظر رھیبا وقوة شدیدة .بدت علي األسد عالمات الخوف ،وقال: محوال زمام الحدیث: ولكن قل لي یا 

 إنسان إلي أین أنت ذاھب ؟ ".
 ما معني ( ثورة ) ؟ وما جمع ( منظر ) وما مضاد ( الخوف ) ؟ .۱
 ة األسد ؟ ومتي بدت علیھ عالمات الخوف ؟متى ھدأت ثور .۲
 عَم یبحث العجوز في الغابة ؟ وماذا طلب منھ األسد ؟ .۳
 لماذا بادر األسد بتحویل مجري الحدیث ؟ .٤
 أعرب ما تحتھ خط  في الفقرة السابقة ؟ .٥
 ھات مضاد ( اختفت ) و معني  ( مغیرا ) و مفرد  (أزمة ) في جمل من تعبیرك. .٦
 دع ابن آدم الحصان ؟                  ب ) قتل األسد العجوز ؟ماذا یحدث لو: ا) لم ی .۷
 ما الشخصیة التي تحب أن تلعبھا في وتمثلھا في الدرس ؟  .۸
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  العرب صنعوا الحضارة:
ھذه حقیقة یؤكدھا التاریخ ، فمنذ القرن الثاني الھجري بدأ العرب نھضة علمیة في الفلك والھندسة 

وغیرھا مما سبقوا بھ العالم والطب والفیزیاء والكیمیاء   
 أول محاولة للطیران

فمن المعروف أن أول محاولة للطیران قام بھا الشاعر الفلكي الموسیقي عباس بن فرناس عندما حاول 
من فوق منارة الجامع الكبیر في مدینة قرطبة  م ، قام بالقفز ۸٥۲اختراع ماكینة طیران . وفي عام 

ماش تشبھ المظلة اآلنباألندلس وكان یستخدم قطعة ق   
  العرب وفنون الطب

كما نبغ من العرب في فنون الطب والجراحة علماء وأطباء كانت مؤلفاتھم تدرس في أوروبا قرونا 
ومنھم ابن سینا الذي درس عدیدا من األمراض وقام بتشریح العین ولھ السبق في الحقن باإلبر تحت 

" القانون " في الطب ومن علماء العرب البارزین في الطب الجلد والعالج بالموسیقا ولھ كتاب بعنوان 
  الرازي صاحب كتاب الحاوي

كما اخترع العرب األدوات والمعدات الجراحیة فاخترع الزھراوي وحده أكثر من مائتي أداة للجراحة في 
القرن العاشر المیالدي وقسمھا إلى مجموعات بعضھا لجراحة الصدر وبعضھا لجراحة البطن .... 

  وھكذا
  العرب والبحار

ومع ركوب العرب البحار وتعدد رحالتھم البحریة في المحیط الھندي والبحر المتوسط ومع كثرة 
السحب والغیوم وانعدام الرؤیة توصلوا الختراع اإلبرة المغناطیسیة " البوصلة " والتي كانت فتحا في 

ق إناء فیھ ماء بحیث تطفو على عودین تاریخ البشریة وذلك بحك اإلبرة على المغناطیس ثم وضعھا فو
صغیرین من الخشب فتتجھ نحو الشمال ثم جاء عالم البحار ابن ماجد فاخترع أول إبرة جالسة على 

  سن ؛ لكي تتحرك حركة حرة دون الحاجة إلى وعاء الماء
  أبحاث الضوء

ة العرب الذین ظھروا كان العرب أول من فكر في الضوء وكیفیة استخدامھ ویعد ابن الھیثم من عباقر
في القرن العاشر المیالدي في البصرة وقد نزل مصر وعاش فیھا ومن أھم إنجازاتھ اكتشاف " 

الخزانة ذات الثقب " التي یمكن اعتبارھا الخطوة األولى الختراع الكامیرا ولم تتوقف أبحاث الضوء 
ة الضوء یمكن قیاسھا بسرعة عند الحسن بن الھیثم فجاء أبو ریحان البیروني بعده وأثبت أن سرع

  الصوت وھو ما فتح الباب فیما بعد الختراع أشعة اللیزر المعروفة اآلن
 لیلى عبد المنعم : صاحبة مائة اختراع معاصر ۲۰۰۳ م

تعتبر لیلى عبد المنعم أول مخترعة عربیة تحصل على وسام االستحقاق من مؤتمر جلوبال لالختراعات 
في العاصمة البریطانیة لندن الختراعاتھا التي تزید على مائة اختراع ومنھا  الحدیثة الذي ینعقد سنویا

حوائط التیومین والحدید المنصھر المقاومة للزالزل والصواریخ والصالحة لكل األبنیة على اختالفھا 
  ومواسیر المیاه والصرف الصحي المقاومة للتآكل وجھاز قیاس إجھاد القلب ریاضیا

  أنت أیضا مخترع
ن االختراع ال یرتبط بمرحلة عمریة بل إن ھناك اختراعات كثیرة انبثقت من عقول األطفال فعلى سبیل إ

المثال اخترع طفل عربي عمره اثنا عشر عاما ساعة تعلیمیة وجھاز ھاتف یخدم ذوي االحتیاجات 
 الخاصة ، واخترع مجموعة من األطفال مكتبة صغیرة على شكل إنسان آلي مستخدمین صنادیق

  الحلوى القدیمة وعلب المیاه الغازیة ووضعوھا في آخر الفصل
ویمكنك أن تكون مخترعا .. كل ما علیك أن تبدأ بفتح آفاق عقلك وتسبح بخیالك ؛ لتفكر في حلول ألیة 

 مشكالت تصادفك أو تسمع عنھا
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التخلف×مظاھر الرقى  الحضارة تقلید ×ابتكار  اختراع   

التقدم والعلو  ج)  السبق تفوق وتّمیز. نبغ
 األسباق

 وعاء ج) آنیة إناء المشھورین البارزین

 یُعتبر یُعد تعوم فوق الماء تطفو

 تعد تعتبر فرضھا اعتبارھا

 نتجت عن انبثقت المقصود: جائزة ج)أوسمة وسام

 المراد: تعترضك تصادفك حدود م) أفق آفاق

 مئذنة   ج . منارات. منارة مائة عام  ج. قرون القرن

 م. انجاز وھو األداء. االنجازات ابتكار ج. اختراعات. اختراع

 
 س۱: ما الحقیقة التي یؤكدھا التاریخ؟ 

الحقیقة ھي آن العرب صنعوا الحضارة .  -  
 س۲: ما المجاالت التي كان للعرب السبق والنھضة بھا؟ ومنذ متى ؟

ي الھجري.ة والطب والفیزیاء والكیمیاء، وھذا منذ القرن الثانكان لھم السبق فى الفلك والھندس  
 س۳: من أول من قام بمحاولة الطیران ؟ ومتى؟ وأین؟

أول محاولة كانت لـ (عباس بن فرناس) عندما حاول اختراع ماكینة طیران ، وذلك حینما قام بالقفز 
قطعة قماش تشبھ المظلة اآلن ،  من فوق منارة الجامع الكبیر فى مدینة قرطبة باألندلس باستخدام

م.۸٥۲وكان ذلك فى عام   
 س٤:  ما الدلیل على نبوغ (ابن سینا) فى الطب؟

كانت مؤلفاتھ تدرس فى أوروبا قرونًا . -  
 أنھ درس عدیًدا من األمراض. -
 لھ كتاب (القانون) فى الطب . -قام بتشریح العین .                -
 جلد ، والعالج بالموسیقى .لھ السبق في الحقن باإلبر تحت ال -

 س٥ : ما الذي اخترعھ (الزھراوى)؟ وكیف قسمھا ؟
 اخترع أكثر من مائتي أداة للجراحة فى القرن العاشر المیالدي ، وقسمھا مجموعات : 

 بعضھا لجراحة الصدر ، وبعضھا لجراحة البطن ، وھكذا ..
 س٦: ما الذي دفع العرب الختراع البوصلة ؟

 دفعھم لھذا :
ركوب البحر وتعدد رحالتھم فى المحیط الھندي والبحر المتوسط . -۱  
كثرة السحب والغیوم وانعدام الرؤیة . -۲  
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 س۷ : كیف كانت البوصلة تعمل قدیًما ؟
كان یتم حك اإلبرة على المغناطیس، ثم توضع فوق إناء فیھ ماء؛ بحیث تطفو على عودین صغیرین 

 من الخشب.. فتتجھ نحو الشمال. 
 س۸ : ماذا تعرف عن عالم البحار(ابن ماجد) ؟

ء.قام باختراع أول إبرة جالسة على سن؛ لكي تتحرك حركة حرة، دون الحاجة إلى وعاء الما  
 س۹ : ما الخطوة األولى الختراع الكامیرا ؟ ومن مكتشفھا ؟

ثم ).لھیالخطوة األولى لھا ھي اختراع (الخزانة ذات الثقب) والتي قام باختراعھا (الحسن بن ا  
 س۱۰ : ما الذي أثبتھ (أبو ریحان البیرونى)؟

أثبت أن سرعة الضوء یمكن قیاسھا بسرعة الصوت، وھو ما فتح الباب الختراع أشعة اللیزر 
 المعروفة اآلن 

 س۱۱ : ماذا تعرف عن (لیلى عبد المنعم) ؟
ختراعات أعرف عنھا أنھا أول مخترعة عربیة تحصل على وسام االستحقاق من مؤتمر جلوبل لال

 الحدیثة ؛الختراعاتھا التي تزید على مائة اختراع، ومنھا :
حوائط التیومین والحدید المنصھر المقاومة للزالزل والصواریخ .   

 ومواسیر المیاه والصرف الصحي القابلة للتآكل .
 وجھاز قیاس إجھاد القلب ریاضیًا .

 وخیمة الطاقة الشمسیة.
 س۱۲ : ھل االختراع یرتبط بمرحلة عمریة معینة؟ دلل على ذلك ؟

ال یرتبط االختراع بمرحلة عمریة معینة ؛ والدلیل على ذلك ھو قیام طفل عربي عمره اثنا عشر عاًما 
 باختراع ساعة تعلیمیة ،جھاز ھاتف لذوى االحتیاجات الخاصة .

الحلوى  كما قام مجموعة من األطفال باختراع مكتبة صغیرة على شكل إنسان آلى باستخدام صنادیق
 القدیمة وعلب المیاه الغازیة .

 س۱۳ : كیف یمكنك أن تصبح مخترًعا ؟
 یمكنك ذلك بأن تسبح بخیالك وتفكر في حلول ألیة مشكلة تصادفك أو تسمع عنھا.

 
 
 

" العرب سبقوا العالم ھذه حقیقة یؤكدھا التاریخ، فمنذ القرن الثاني الھجري بدأ العرب نھضة علمیة 
سة والطب والفیزیاء، والكیمیاء وغیرھا مما سبقوا بھ العالم "في الفلك والھند  

 ۱- تخیر الصواب مما بین القوسین لما یلي :
األولي والثانیة ). –القدم  –التخلف  –مضاد " الحضارة "      ( البداوة  -  
الفُلیكات ) . –المفالك  –األفالك  –جمع " الفَلَك "            ( الفُلك  -  
ألف عام ). –مائة عام  –عشرة أعوام  –لقرن "        ( عام معني " ا -  

 ۲- ما الدلیل علي أن العرب ھم صانعوا الحضارة ؟
 ۳- من قام بأول محاولة للطیران ؟ وماذا كان یستخدم ُ ؟ 

 أمام اآلتي :×      ) أو (     √      ) ضع عالمة (     -٤
)       فز بھا من فوق منارة الجامع    (       استخدم ( عباس بن فرناس ) مظلة كبیرة للق -أ  

)        نبغ العرب في الطب والجراحة وكانت مؤلفاتھم تدرس في أوربا              (        -ب  
)                (   ألف ( الرازي ) كتاب القانون في الطب                                           -ج  
)              عرب البحریة في المحیط األطلسي                                ( تعددت رحالت ال -د  
)               (نزل ( الحسن بن الھیثم ) مصر وعاش بھا                                        -ھـ   
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الحیاة على األرض، اإلنسان كائن مفكر، یسعى دائما لتطویر إمكاناتھ وأدواتھ، ویبحث عما یسھل لھ 

وما یحقق لھ الراحة والرفاھیة. واإلنسان المعاصر لم یعد یفكر فى ماضیھ وحاضره فقط، وإنما یفكر 
فى مستقبلھ، ویسعى الختراعات مستقبلیة تساعده عندما یحتاج إلیھا فى الغد القریب، نقدم لك بعضا 

 منھا
 الكامیرا السوار

صغیرة الحجم على شكل سوار یمكن طیھ حول معصم الید  تھتم بعض الشركات اآلن بإنتاج كامیرا
 لتصور كل األحداث التى تقع طوال الیوم، وبالتالى تساعد فى الحفاظ على أمنك وسالمتك

 أجھزة متعددة فى جھاز واحد
من الفكر التى یتم العمل علیھا فى مجال االختراعات، فكرة تجمیع أكبر قدر ممكن من األجھزة فى جھاز 

منھ اختراع ساعة ید وھاتف محمول باستخدامات متعددة، فھو یعمل ھاتفا، وجھاز عرض واحد، و
تلیفزیونى على الحائط (مثل أجھزة العرض الملحقة بالكمبیوتر)، وكامیرا، وجھاز تسجیل، ومفكرة 

مواعید، ورادیو، وجھاز كمبیوتر، ومترجما آلیا عن طریق المسح الضوئى .. ولك أن تدرك حجم 
مات التى یمكن أن یقوم بھا مثل ھذا الجھازاالستخدا  

 النانو تكنولوجى، أمل المستقبل
ومن االختراعات التى سوف یتم استثمارھا لصالح المستقبل، ما یطلق علیھ تقنیة النانوتكنولوجى، 
التى سیمكن من خاللھا صنع سفینة فضائیة فى حجم الذرة لإلبحار فى جسد اإلنسان، لتصویره من 

إلجراء عملیة جراحیة والخروج من دون ألم، وكذلك صنع سیارة فى حج الحشرة، وطائرة  الداخل، أو
فى حجم البعوضة، وزجاج طارد لألتربة وغیر موصل للحرارة. كذلك تقوم بعض الشركات المتخصصة 

فى األغذیة بإجراء بحوث علمیة باستخدام النانوتكنولوجى الختراع مشروبات مبرمجة، یمكن من 
راء مشروب ال لون لھ وال طعم، یتضمن جزیئات دقیقة من لون المشروب المطلوب وطعمھ، خاللھا ش

عندما نضعھ فى فرن كھربى للتسخین (المیكروویف) على تردد معین یصبح عندنا عصیر لیمون، 
 وعلى تردد آخر یصبح ھو نفسھ شراب التفاح ... إنھ سحر العلم وروعتھ

 اللیزر، الحاضر والمستقبل
ختراعات المستقبلیة ما یجرى فى بحوث استخدام اللیزر (حزمة ضوئیة ذات طاقة عالیة) ومن اال

كجراح فى تشخیص األورام المستعصیة وإصالح العیوب الوراثیة لألجنة قبل الوالدة. ومن خالل 
التحكم فى ضوء اللیزر بواسطة الحاسوب یستغنى الطبیب عن كثیر من األدوات المعدنیة، مما یعنى 

ائقة فى ھذه العملیاتدقة ف  
ھكذا نرى أنفسنا على أعتاب مرحلة جدیدة .... وأفكار جدیدة، تتیح لكل إنسان الفرصة فى أن یفكر 

 ویخترع .. فما االختراع الذى تحلم بأن تقوم بھ ؟
 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 لفھ وفعلھ طوي. طیھ حلیة تلبس في المعصم ج)أسورة، أساور السوار
فل الید ج) معاصم.أس معصم  أسلوب استخدام جید تقنیة 
 التي یصعب عالجھا المستعصیة صغیرة جًدا  ج)دقائق دقیقة
 بدایة أعتاب م) جنین وھو المولود داخل رحم األم. األجنة
 منظمة حسب الطلب. مبرمجة تھیئ تتیح
 التكنولوجیا صغیرة الحجم النانو تكنولوجي ُمذكرة ُمفّكرة

ستفادة منھااال استثمارھا  تحدث تقع 

ُمبھم: ×موضح ومبین ،  مترجم احداث شيء لم یكن من  اختراع 
 قبل
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 س۱ فیم ینبغي أن یفكر اإلنسان المعاصر ؟ ولماذا؟
ج: ینبغي أن ال یفكر في ماضیھ وحاضره بل یفكر في مستقبلھ أیًضا ، وذلك لیخترع أشیاء تساعده 

سھیل حیاتھ، وتحقیق الراحة والرفاھیة .عندما یحتاج إلیھا في الغد القریب لت  
 س۲ ما االختراع الذي تھتم بھ بعض الشركات اآلن؟

ج: االختراع ھو كامیرا على شكل سوار تلبس حول المعصم فتصور كل األحداث التي تقع للفرد طوال 
 الیوم ، فتحافظ على أمنھ وسالمتھ .

 س۳ تحدث عن فكرة تجمیع عدد من األجھزة فى جھاز واحد .
ج: ذلك عن طریق اختراع ساعة ید وھاتف محمول باستخدامات متعددة ، فھو یعمل ھاتف وجھاز 
م آلى عرض تلیفزیزنى على الحائط ، وكامیرا وجھاز تسجیل ، ومفكرة مواعید، وجھاز كمبیوتر  ومترج  

 س٤ ماذا تعرف عن تقنیة (النانو تكنولوجي) ؟ وكیف یمكننا استخدامھا    (فائدتھا).
ھي تقنیة متناھیة الصغر في الحجم .ج:   

 ویمكننا من خاللھا 
  صنع سفینة فضائیة فى حجم الذرة لإلبحار فى جسد اإلنسان ؛ لتصویره من الداخل،   -۱  
إجراء عملیة جراحیة والخروج دون ألم . -۲    
صنع سیارة أو طائرة فى حجم الحشرة   -۳  
ة.صنع زجاج طارد لألتربة وغیر موصل للحرار -٤  
عمل بحوث علمیة فى األغذیة الختراع مشروبات مبرمجة. -٥  

 س٥ ماذا تعرف عن المشروبات المبرمجة ؟
ج: ھي مشروبات ال طعم لھا وال لون، وبھا جزیئات دقیقة من لون المشروب المطلوب وطعمھ وعندما 

تفاح. نضعھ في (المیكروویف) على تردد معین یصبح عصیر لیمون، وعلى تردد آخر یصبح شراب  
 س٦ فیم یستخدم اللیزر ؟  یستخدم اللیزر : 

 كجراح فى تشخیص األمراض المستعصیة. -۱
 یستخدم فى إصالح العیوب الوراثیة لألجنة قبل الوالدة. -۲
 یمكن الطبیب من االستغناء عن الكثیر من األدوات المعدنیة بواسطة الحاسوب. -۳

 س۷ ھل یمكن التحكم فى ضوء اللیزر؟ وكیف؟
حكم فیھ، وذلك عن طریق الحاسوب مما یمكن الطبیب من االستغناء عن كثیر من األدوات نعم یمكن الت

 المعدنیة ، مما یعنى دقة فائقة فى ھذه العملیات .
 س۸ ما الذى تتیحھ ھذا األفكار الجدیدة؟

 تتیح لكل إنسان الفرصة فى أن یفكر ویخترع .
 
 

 لَم یُعد االنسان مفكرا؟ -۱
 كیف تكون مخترعا؟ -۲
 النانو تكنولوجي تقنیة تھتم بتصغیر الحجم.علل :  -۳
 ھل للمخترعات الحدیثة أھمیة ؟ ولماذا؟ -٤
 ھات مثاال ألجھزة متعددة في جھاز واحد من خالل الدرس؟ -٥
 ما االختراع الذي تحلم أن تخترعھ .. ولماذا؟ -٦
 ماذا تعرف عن االغذیة المبرمجة؟ -۷
 أساور ) . –ُسَور  –جمع سوار   : (أْسوار  -۸
 ي بما لدیھ من أجھزة فقط وال ینشغل بمخترعات المستقبل العاقل یكتف -۹

 اذكر عشرة مخترعین مع ذكر بعض من مخترعاتھم ؟ -۱۰
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فى البدء كانت الكلمة...... فى الختام تبقى الكلمة..... كانت ھاتان الكلمتان أول كلمات  نطق بھا أبى ، 
كایة اللغة العربیة وجمالھا وفضلھا.... قال حین جلسنا معا ، نكمل ما بدأناه فى األسبوع الماضى  عن ح

أبى مكمالً حدیثھ:" یا بنى للكلمة قیمة كبیرة فى حیاتنا.. فلم یعرف أحد من شعوب العالم وأممھ قدر 
الكلمة مثلما عرف العرب ، وكانت إجادتھم للكلمة وفنونھا مثار فخر بینھم .. وكان العرب یحتفون 

غ خطیب بینھم ، بل رسول هللا ( صلى هللا علیھ وسلم) نفسھ ، حین احتفاء عظیما بنبوغ شاعر أو بزو
أراد أن یشیر إلى بالغة لسانھ وفصاحة منطقھ ، قال مشیرا إلى أھمیة الكلمة وفھمھا وإدراكھا "( 

اوتیت جوامع الكلم).. قلت البى: ( ھذه إشارة رائعة تبین قیمة الكلمة بین الناس وتأثیرھا.. لقد قرأت أن 
من یملك لسانھ، أما الغبى فھو من یملكھ لسانھ). قال ابى: ( عندك حق على اإلنسان أن یتامل  العاقل

كلمتھ ، قبل أن ینطقھا  فیراجع ما فیھا من قبح أو حسن ، وأن یراعى ما یترتب علیھا من امور  ، قد 
.. فالكلمة البد أن تنفع أو تضر . ولن یتمكن من ذلك إال إذا أدرك لغتھ  وعرف مواطن قوتھا وجمالھا .

 تكون مناسبة  للموقف الذى تقال فیھ..)
سألت أبى قائال: ( إننى بحاجة إلى أمثلة ، أفھم بھا دور الكلمة فى حیاتنا..) . ابتسم أبى قائال: ( حین 

یفى اإلنسان مثال ، بالتزام علیھ نحو غیره..  نقول ( أعطاه كلمة شرف ).. وحین نؤكد صدق حدیث آخر 
لمة حق) ... وحین نعبر عن تصمیمنا على اتخاذ قرار ما  نقول( كلمة ال أثنیھا )... وحین ( نطق  ك

ننطق كلمة تعبر عن مشاعرنا بمنتھى الدقة  نقول ( كلمة معبرة)  .. وحین ننطق كلمة ، نقصد بھا 
تتنوع بتنوع  إغاطة أحد أو إثارة غضبھ نقول ( كلمة مستفزة ) و األمثلة كثیرة ال حصر لھا ، ألن الكلمة

الحیاة  وتختلف باختالف احداثھا ومواقفھا.  قلت منبھراً :( ما رایك یا أبى لو قلت :إن اللغة بحرا ال 
شطان لھ .. وأمواجھ ھى الكلمات). أجابنى أبى:( أحسنت یا ولدى .. ھذا تشبیھ جمیل یدل على مدى 

:ثراء اللغة). استأذنت أبى ألعاود مذاكرة دروسى قائالً  ا ابى.. حفظك هللا.. إننى أحب دروس اللغة ، ( ی 
 وأنت جعلتنى اآلن أعرف السبب). قال أبى مبتسماً : بارك هللا فیك یا بنى.

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

التباھي بمحاسنك  الفخر 
یقصد بھا كن  الكلمة  وقومك.

 غایة. مدي  فیكون 

تفنى ×تخلد وتدوم  تبقى 
ر قد وتزول  إساءتھم × إتقانھم  إجادتھم  قیمة (ج) أقدار   

 یھتمون ویقدرون  یحتفون  تباه  فخر  المراد سبب  مثار 
فشل ×تفوق  نبوغ  أفول × ظھور  بزوغ    النھایة(ج) الُختم  الختام  

× جمال (ج) محاسن  حسن  یتدبر  یتأمل  حدیثة منطقھ 
 قبح

صر یق× یؤدى  یفي  نماذج (م) مثال  أمثلة 
 تعھد (ج) التزامات التزام  یتخلف 

 أحاسیسنا (م) مشعر  مشاعر  المراد ال أكررھا  ال أثنیھا  اإلصرار. التصمیم

× إغضاب وإسخاط  إغاظة 
 إحصاء َعدّ  حصر  مثیرة مزعجة  مستفزة  إرضاء

فقر ×غني  ثراء معجباً مندھشاً متحیراً  منبھراً  جوانب وحدود (م)  شطآن  
 شاطئ

× ء(ج)البدوء واألبداء ول الشيأ البدء 
لَحن × سالمة اللسان من اللحن  فصاحة  الختام 

 وعجمة 
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:لماذا جلس األب مع أبیھ؟۱س  

 جلس  لیكمل ما بدأه في األسبوع الماضي عن حكایة اللغة العربیة وجمالھا وفضلھا 
: ما مظاھر تقدیر العرب للكلمة ؟۲س  

بنبوغ شاعر أو بزوغ خطیب بینھموكان العرب یحتفون احتفاء عظیما   
: ماذا قال رسول هللا  مشیراً إلى بالغة لسانھ وفصاحة منطقھ ؟۳س  

قال رسول هللا  "أوتیت جوامع الكلم".   
 س٤: ماذا یفعل اإلنسان قبل أن ینطق كلمتھ ؟

ب اإلنسان أن یتأمل كلمتھ، قبل أن ینطقھا فیراجع ما فیھا من قبح أو حسن، وأن یراعى ما یترت
 علیھا من أمور، قد تنفع أو تضر

 س٥: من ھو العاقل ؟ ومن الغبي ؟ 
 أن العاقل من یملك لسانھ، أما الغبي فھو من یملكھ لسانھ.

 س٦: كیف یتمكن اإلنسان من معرفة ما یترتب على الكلمة التى سینطقھا ؟
د أن تكون مناسبة یتمكن من ذلك إال إذا أدرك لغتھ وعرف مواطن قوتھا وجمالھا ... فالكلمة الب

 للموقف الذى تقال فیھ
: متى تطلق ھذه الكلمات ؟۷س  

 "أعطاه كلمة شرف" حین یفي اإلنسان مثال بالتزام علیھ نحو غیره.
 "نطق كلمة حق"  حین نؤكد صدق حدیث آخر.

 "كلمة ال أثنیھا" حین نعبر عن تصمیمنا على اتخاذ قرار ما أو موقف.
 "كلمة معبرة" حین ننطق كلمة تعبر عن مشاعرنا بمنتھى الدقة.
 "كلمة مستفزة" حین نقصد بالكلمة إغاظة أحد أو إثارة غضبھ. 

: بم شبھ االبن اللغة ؟ وعالم یدل ھذا التشبیھ ؟۸س  
 شبھ االبن اللغة فقال " اللغة ال شطآن لھ وأمواجھ ھى الكلمات"
نوع بتنوع الحیاة وتختلف باختالف یدل ذلك على أن األمثلة على الكلمات ال حصر لھا ؛ ألن الكلمة تت

 أحداثھا ومواقفھا.
: لماذا استأذن االبن األب وانصرف ؟    ۹س  
استأذن البن حتى یعاود مذاكرة دروسھ .    

 س۱۰:ماذا قال األب لالبن عند انصرافھ ؟  
 قائل: "یا أبى  حفظك هللا إننى أحب دروس اللغة، وأنت جعلتنى اآلن أعرف السبب".

تعلمت من ھذا الدرس ؟ : ماذا ۱۱س  
العرب یھتمون باللغة اھتمام كبیراً .    -۱  
وجوب الدفاع عن اللغة العربیة . -۲   

للكلمة دور كبیر فى حیاة اإلنسان .    -۳  
اللغة تفرق بین العاقل والجاھل .  -٤   

اللغة بحر ال شطآن لھ. -٥  
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ُمَھا اْلیَْوَم ِھَى من أَْقَدِم اللُّغَاِت اْلَحیَِّة َعلَى َوْجِھ األَْرض ،فَقَْد أَْمضْت ِمَن اللُّغَةُ اْلعََربِیَّةُ الَّتِى نَستَْخدِ   
َماِن َما یَِزیُد َعلَى أَْلٍف َو ستَِّمائِة سنٍَة .. ُمْنتَشَرةً فِى ُمْعَظِم أْرَجاِء اْلَمْعُموَرِة، یَتََحدَُّث بِھَ  ا ِمْلیَاٌر َوُرْبُع الزَّ

َكَما یَْعتَِقُد َكثِیُروَن ..لَقَْد َجَمعَِت اللُّغَةُ اْلعََربِیَّةُ  -َوْحَدُھم  -اْلبَشِر ، َولَْیَس سكَّاُن اْلَوَطِن اْلعََربِّىِ  ِمْلیَار ِمنَ 
یِن والعبادة ، أنھا غدت لغة العلم واألدب والسیاسة والحضارة على اختالف مالمحھا  إِلَى َكْونَِھا لُغَةَ الّدِ

فارسیة أم یونانیة أم ھندیة، وجمعت بینھا فى تالحم رائع ؛ فاصبحت لغة ممثلة لحضارة ، سواء أكانت 
واحدة ، لھا رؤیة إنسانیة فریدة بدلیل وجود آالف من الكلمات العربیة فى اللغات الغربیة ..إن أھمیة 

األطالع على كم اللغة العربیة تكمن فى أنھا المفتاح إلى الثقافة العربیة؛  وھى بذلك تتیح لمتعلمیھا 
حضارى وفكرى  ھائل ألمة ، تربعت على عرش الدنیا عدة قرون ، وأنتجت إرثا حضاریا فى مختلف 

الفنون وشتى العلوم ، التى ظلت مرجعا مھما من مراجع العلماء الغربیین ، ممن درسوا المؤلفات 
الیوم فى تعلمھا من غیر  العربیة العلمیة وقتھا..ولیس ھناك أدل على ذلك من تلك الرغبة المتزایدة

الناطقین بھا، فى مختلف أرجاء العالم ، لتواصل مع أھل اللغة من جانب، أو التراث العربى واإلسالمى 
 .من جھة أخرى. ذلك اإلقبال التى ال تستطیع الؤسسات الرسمیة أو الھیئات التعلیمیة القیام بھا وحدھا

ألن تكون لغة عالمیة .. بكل ما تعنیھ الكلمة.. بھذه إن اللغة العربیة ھى أكثر اللغات الحیة فرصة 
الكلمات الرائعة اختتم رئیس المجلس الثقافى البریطانى ، فى لندن ، مقالھ ھذا، الذى نشر ضمن جزء 

 من مقال لألستاذ حلیم فرید تادرس ، وھو من الغیورین على ھذه اللغة الخالدة المباركة
كننا أن نكون أكثر حرصا على لغتنا!! ھل یمكننا أن نحتفظ للغتنا ھل یمكننا أن نتعلم الدرس!   ھل یم

بخلودھا!  االمر یبدأ من عندك .. بمزید من الحب .. ومزید من البحث ، سوف تظل اللغة العربیة لغةً 
 خالدةً 

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

 تستتر أي ترتكز تكمن تھیئ تتیح المستخدمة االن الحیة
 قضت. أمضت  كمیة ومقدار. كم أكثر ج. معاظم. معظم

تربعت علي  أي األرض المعمورة
ج. رجا وھو  أرجاء تسیدت الدنیا. عرش

 الناحیة

البداوة.× الرقي الحضارة مختلف   م .  شتي 
 یظن یعتقد شتیت

× ترابط   تالحم
عادیة× متمیزة  فریدة تقصده تعنیھ  انفصال.  

المحبین  الغیورین
صینالحری ً  إرثا   المیراث التراث میراثا

أتم  والمراد:  اختتم
  صارت. غدت أنھي.

 
 

یتناول الموضوع مقاال لرئیس المجلس الثقافي البریطاني في لندن تحدث فیھ عن قیمة اللغة العربیة 
 وأدلة ذلك:

ر وربع ملیار من ا  ) اللغة العربیة من أقدم اللغات أمضت ما یزید عن ألف وستمائة سنة یتحدث بھا ملیا
 البشر.
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ب ) وھي لغة العبادة والدین كما أنھا لغة األدب والسیاسة والحضارة فارسیة كانت أو یونانیة أو ھندیة 
العربیة في اللغات الغربیة.فجمعت بینھا وأصبحت لغة ممثلة لحضارة واحدة بدلیل: وجود آالف الكلمات   

الثقافة العربیة لالطالع علي تراث الحضارة اإلسالمیة في ج  ) ترجع أھمیة اللغة إلي أنھا المفتاح إلي 
 شتي العلوم.

د  ) الرغبة المتزایدة في تعلمھا من غیر الناطقین بھا ؛للتواصل مع أھل العربیة ،والتراث العربي 
 واإلسالمي.

تكون لغة ھـ  ) وختم رئیس المجلس البریطاني مقالھ بأن اللغة العربیة ھي أكثر اللغات الحیة فرصة ألن 
 عالمیة.

 و   ) ویمكننا أن نحتفظ  للغتنا بخلودھا بمزید من الحّبِ والجّدِ والبحث.
 
 
 

( ... اللغة العربیة التي نستخدمھا الیوم ھي من أقدم اللغات الحیة على وجھ األرض، فقد أمضت من 
 الزمان ما یزید على ألف وستمائة سنة .. منتشرة في معظم أرجاء المعمورة ).

 مرادف ( الحیة ) ، ( المعمورة ) ؟ وما مفرد ( أرجاء ) ؟ ما -۱
 في العبارة حقیقة ودلیل علیھا . وضح ذلك. -۲
 أعرب ما تحتھ ط في الفقرة السابقة. -۳
 ضع عنونا مناسباً للفقرة السابقة. -٤
 ما الدلیل علي استخدام الحضارات القدیمة للغة العربیة في بناء تقدمھا؟ -٥
 كیف نحافظ علي لغتِنا ؟ -٦
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المنظر: بھو كبیر مفروش بالبسط الفخمة، والحوائط مكسوة بالستائر الغالیة وفى صدر المجلس كرسى 
ضخم كأنھ عرش السلطان، یجلس علیھ قاضى القضاة وإلى یمینھ ویساره حارسان، وإلى أقصى الیمین 

، وھناك حاجب یقف على مدخل للبھو، یقف حامل المحبرة لھ ھیئة مھیبة، وبعض عامة الشعب یجلسون
 غیر مدخل الجمھور.

 الحاجب (منادیاً): المتھم المحتال الماثل بین یدى قاضینا، صاحب "كلیلة ودمنة".
 صوت فى القاعة: حكم علیھ الحاجب قبل القاضى.ھل صار الحاجب فى منزلة القاضى..؟

(ھمھمة وضجة فى مدخل البھو، صوت سالسل كثیرة.. یدخل عبد هللا بن المقفع، یجر نفسھ جرا من كثرة 
 ما قید بھ من السالسل فى یدیھ وقدمیھ، والجنود یدفعونھ بعنف).

 صوت ثان: ماذا فعل، وقد شدوا للسلسلة یدیھ وقدمیھ.
 صوت ثالث: قالوا ترجم أو كتب كتاب "كلیلة ودمنة"..كتاب ینطق فیھ الحیوان ویخرس فیھ اإلنسان

 صوت رابع: أى زمان ھذا.. إنى أحب"كلیلة ودمنة".
 صوت خامس: اصمت ھذا زمن النور زمن خلیفتنا المنصور  قالوا إن المتھم مدان فھو مدان.

 الصوت الثانى: الحمد لموالى السلطان فلقد نجانى من معصیتھ.
 الصوت الخامس: ماذا تعنى؟

الصوت الثانى: أعنى أنى لم أغمس یوما فى محبرة إصبع، أنصت ھذا ھو حامل محبرة السلطان وصاحب 
 ریشتھ یوشك أن یتكلم.

صاحب المحبرة: موالى القاضى العادل، ھذا المتھم الماثل فى حضرتكم خان السلطان، كتب كتاباً أنطق فیھ 
 الطائر والحیوان.

 قاضى القضاة: أفصح یا حامل محبرة السلطان، كیف یخون السلطان من كتب كتاباً؟
صاحب المحبرة: موالى الطالع فى ظلمتنا كالنجمة، من منكم أدرى بحال ھذى األمة، ھذا المتھم الماثل ال 

 یكتب إال بالرمز وال یعنى سوى الغمز أو اللمز.
 قاضى القضاة: ما ھذا یا حامل محبرة السلطان!! أین الغمز وأین اللمز؟

صاحب المحبرة: فى سیرة موالى السلطان.لو كان أمینا غیر جبان لكتب كتابا یفھمھ القاضى والدانى، لكن 
 "كلیلة ودمنة" یا موالى:الراوى فیھ الطائر والحیوان، والسامع فیھ اإلنسان.

وكأنا فى عصر ال یتكلم فیھ المرء إال بالرمز وشاع على ألسنة السوقة والغوغاء أصبح یقرؤه الخباز 
 ویرویھ اإلسكافى ویفسره الحطاب.     

   قاضى القضاة: العدل ھنا یقضى أن نسمع للمتھم وأن یستدعى المتھم شھوده.
 صاحب المحبرة: الفتنة یا موالى  

 قاضى القضاة: ترفع ھذى الجلسة على أن تعقد فى األسبوع القادم.
 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 رفیعة القدر الفخمة سجادة  م/  البسط مكان واسع فى مدخل البناء بھو

ة مجردةعاری× المراد مغطاة  مكسوة  عظیم الحجم ج/ضخام ضخم مقدمة ج/صدور  صدر 
أدنى×ج/ أقاٍص  أقصى  حالة شكل ج/ ھیئات ھیئة الدواة ج/ محابر المحبرة 

زریة محقرة×جلیلة  مھیبة × ج/ العوام  عامة 
 بواب ج/ حجبة حجاب حاجب صفوة وخاصة

الحاضر ج/َمثل  الماثل المخادع المحتال المشكوك فى صدقھ المتھم
غائبال×  

أصوات مسموعة  ھمھمة مكانة ومرتبة ج/ منازل منزلة
ھمس×صیاح وجلبة  ضجة غیر مفھومة  

ُحّرر×مربوط بالقیود قُید رفق× شدة وقسوة  عنف یسوقونھ یدفعونھ   
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ُمبرأ برئ× مذنب  ُمدان الذم×الثناء والشكر  الحمد ملكنا ج/ خلفاء  خلفتنا   
أھلكني×خلصني  نجاني واة ج/ محابرد محبرة أضع أغمس   

× استمع باھتمام  أنصت یقترب یوشك
الظالم× ج/ العدول  العادل انشغل  

 الظاھر ج/ الطوالع الطالع أعلن ووضح أفصح ج/ الطیور والطیر واألطیار الطائر
 اإلشارة باألمر السیئ اللمز اإلشارة بالعین الغمز اإلشارة ج/ الرموز الرمز

شجاع× ج/ جبناء  جبان ة وترجمة طریق سیرة 
البعید ج/ األقصاء  القاصي الشخص ج/ِسیر

الداني×والقاصون   
القاصي×القریب ج/ الدُّناة  الداني  ذاع وانتشر شاع من یقص الحكایة  الراوي 

الرعیة وأوساط الناس ج/  السوقة
السفلة من الناس  الغوغاء ُسوقٌ 

صانع األحذیة ج/  اإلسكافي لكثرة لغطھم
 أساكفة

لحطب ج/ الحطَّابةجامع ا الحطاب تعقد×  تُرفع   تقام تعقد 

 
 س۱: ما عنوان المشھد األول؟           مدان قبل المحاكمة

 س۲: صف (قاعة المحكمة )المنظر الذي حدثت بھ أحداث المسرحیة؟
بھو كبیر مفروش بالبسط الفخمة، والحوائط مكسوة بالستائر الغالیة وفى صدر المجلس كرسي ضخم  -

 كأنھ عرش السلطان، یجلس علیھ قاضى القضاة.
 - وإلى یمینھ ویساره حارسان، وإلى أقصى الیمین یقف حامل المحبرة لھ ھیئة مھیبة.

وبعض عامة الشعب یجلسون، وھناك حاجب یقف على مدخل للبھو، -  
 س۳: أین كان یقف الحاجب؟       

یقف على مدخل للبھو، غیر مدخل الجمھور .  -  
 س٤:ما أثر نداء الحاجب في الجمھور ؟ 

 صار الحاجب فى منزلة القاضى ؟
 س٥: من المتھم المدان فى ھذه المسرحیة؟  

المتھم عبد هللا بن المقفع صاحب كتاب كلیلة ودمنة . -  
 س٦: ما رأیك فى موقف الحاجب من المتھم؟  

الموقف یدل على الظلم والنفاق وأنھ یساند الظالم .    
 س ۷: كیف دخل عبد هللا بن المقفع إلى المحكمة ؟

عنف).دخل  یجر نفسھ جرا من كثرة ما قید بھ من السالسل في یدیھ وقدمیھ، والجنود یدفعونھ ب  
 س۸: ما التھمة المنسوبة إلى عبد هللا بن المقفع؟   

أنھ ترجم أو كتب كتاب "كلیلة ودمنة"..كتاب ینطق فیھ الحیوان ویخرس فیھ اإلنسان، واستخدم فى  -
أكثر فى الكتاب من الغمز واللمز فى سیرة السلطان .ذلك الرمز و  

 س۹: بم اتھم حامل المحبرة عبد هللا بن المقفع؟
أن عبد هللا بن المقفع  قد خان السلطان وكتب كتاباً أنطق فیھ الطائر والحیوان وأنھ ال یكتب إال بالرمز 

 وال یعنى سوى الغمز واللمز .
 س۱۰: ما السؤال األول للقاضي عند حواره مع حامل المحبرة ؟ 

قال لھ كیف یخون السلطان من كتب كتاباً؟         
س۱۱:   "صاحب المحبرة: فى سیرة موالى السلطان.لو كان أمینا غیر جبان لكتب كتابا یفھمھ القاضى 

 والداني، لكن "كلیلة ودمنة" یا موالي:الراوي فیھ الطائر والحیوان، والسامع فیھ اإلنسان."
 أ- ما رأیك فى موقف صاحب المحبرة؟ 

موقف صاحب المحبرة یماثل موقف اإلدعاء فى المحكمة (وكیل النیابة) فھو یحاول إثبات التھمة على  
 عبد هللا بن المقفع بأیة وسیلة .

 ب- لماذا كان عبد هللا بن المقفع خائناً فى رأى صاحب المحبرة ؟
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اً أما استخدام الرمز فیجعل الكتاب شائعاً على ألنھ لم یكتب بوضوح بحیث یفھمھ كل الناس فھماً مباشر
 ألسنة العامة ویفسره كل إنسان كما یشاء وبھذا یكثر الغمز واللمز فى حق الملوك واألمراء .

س۱۲:(  صوت ثان: ماذا فعل، وقد شدوا للسلسلة یدیھ وقدمیھ.    صوت ثالث: قالوا ترجم أو كتب 
كتاب "كلیلة ودمنة"..كتاب ینطق فیھ الحیوان ویخرس فیھ اإلنسان صوت رابع: أى زمان ھذا.. إني 

أحب"كلیلة ودمنة".صوت خامس: اصمت ھذا زمن النور زمن خلیفتنا المنصور   قالوا إن المتھم مدان 
فھو مدان.الصوت الثاني: الحمد لموالي السلطان فلقد نجاني من معصیتھ.   الصوت الخامس: ماذا 

 تعنى؟ ).
 أ- ما المعصیة المشار إلیھا فى العبارة؟            معصیة التألیف والكتابة فى حق الملوك والخلفاء 
ب- كیف نجا صاحب الصوت الثاني من ھذه المعصیة ؟      لم یغمس یوما فى محبرة إصبع (أى لم 

 یكتب یوما )
 ج- ما رأیك فى صاحب الصوت الثاني والخامس؟

افق الصوت الثانى : جبان     الصوت الخامس :  من   
س۱۲:ھل وافق صاحب المحبرة على أن یستمع القاضي للمتھم وشھوده ؟ ولماذا؟ القاتل كان معترضاً 

وموقف القاضى انھ أمر أ ترفع ھذه الجلسة على أن تعقد فى األسبوع والقتل بزعم الخوف من الفتنة 
 القادم . فالعدل ھنا یقضى أن نسمع للمتھم وأن یستدعى المتھم شھوده.

 
 
 
 

 المنظر السابق نفسھ: البھو الكبیر المفروش بالبسط الفخمة.. لكن البھو مكتظ بالجمھور.
 عبد هللا بن المقفع:موالى دفاعى عن نفسى كان وما زال كتابى.. وكتابى مكتوب منسوج.

 صاحب المحبرة: موالى القاضى العادل، ھذا المتھم یماطل والتھمة ساطعة كالشمس.
عبد هللا بن المقفع: موالى القاضى العادل سقت الموعظة بأسلوب حلو یفھمھ العامة والخاصة،ما ذنبى 

 أنك یا صاحب محبرة السلطان التفھم منھ سوى الغمزأو اللمز.
 صاحب المحبرة: قلت: كتابك ترجمة لكتاب غائب لكنا نعلم أنك أنت الجانى.

 قاضى القضاة:العدل ھنا یقضى استدعاء المتھم شھوده،من تطلب من حیوانات كتابك یا عبد هللا؟
 عبد هللا بن المقفع: أطلب أن یستدعى األسد.

صاحب المحبرة: أرسلنا بعض العسس إلحضار األسد.. لكنا وجدناه مصابا بزكام، یخشى أن یعطس فى 
 حضرة موالى القاضى الموقرة فیسئ إلى المحكمة المحترمة.

 عبد هللا بن المقفع: أطلب أن یستدعى الثعلب.
صاحب المحبرة: موالى القاضى أحتج.. الوقت ثمین ولھذا أطلب أال یستدعى المتھم بعد الثعلب حیوانا 

 آخر.
 قاضى القضاة: العدل ھنا یقضى أن یستدعى المتھم بعد الثعلب حیوانا آخر.

 صاحب المحبرة: موالى القاضى.. جاء الثعلب.
  (یدخل الثعلب خائفا مقطوع الذیل)

 قاضى القضاة: ما رأیك فى التھم المنسوبة لمؤلفك؟
 الثعلب: موالى القاضى ھذا الكاتب لم ینصفنى طوال كتابھ؛فالشر یالزمنى أبداً فى قصصھ.

 عبد هللا بن المقفع: ما دخل كالمك ھذا یا ثعلب بقضیتنا؟
 صاحب المحبرة: موالى القاضى التھمھ ثابتة بشھادة شاھده

 عبد هللا بن المقفع: أراھم قطعوا ذیلھ،وإن لم یفعل ما أمروه قطعوا رأسھ.
 قاضى القضاة: لم یبق أمام المتھم المدان سوى أن یستدعى آخر حیوان.

 عبد هللا بن المقفع: أطلب أن یستدعى الجمل، وأمرى �.
 قاضى القضاة: ترفع ھذى الجلسة، على أن تعقد فى األسبوع القادم
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 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

ویخادع.یراوغ  یماطل النصیحة (ج)  الموعظة واضحة ساطعة 
 مواعظ

اإلشارة باألمر  اللمز اإلشارة بالعین الغمز
المجرم ج. جناة  الجاني السیئ.

 وجناء
مرض أنفي  زكام العسكر م. عاسُّ  العسس طلب استدعاء

 التھاب.
 المتصلة. المنسوبة أعترض مستنكرا. أحتج یخطئ یسئ

الزمنيی یعطیني حقي كامالً  ینصفني  المتھم ج. مدانون. المدان یتبعني 
 عظیمة القیمة الفخمة السعال المرتفع العطس تقام تعقد

مملوء والمراد:  مكتظ سردت وسلسلُت. ُسقتُ  مكتوب. منسوخ
 مزدحم

 
 س ۱: ما دفاع عبد هللا بن المقفع عن نفسھ ؟        دفاعھ عن نفسھ كان وما زال كتابھ..  

 س۲ :كیف دافع ابن المقفع عن أسلوبھ؟   
دافع عن أسلوبھ حین قال: موالي القاضى العادل سقت الموعظة بأسلوب حلو یفھمھ العامة والخاصة، 

 ما ذنبي أنك یا صاحب محبرة السلطان ال تفھم منھ سوى الغمز أو اللمز
 س۳ :من المؤلف الغائب المقصود في الفصل؟   

الفیلسوف الھندي بیدیھ    
 س ٤ :من الشھود المستنجد بھم ابن المقفع في الفصل؟ 

األسد والثعلب       
 س٥ :لماذا لم یحضر األسد؟                ألنھ مصاب بزكام ویخاف العطس في حضرة القاضي.           

 س٦ : كیف خرج الثعلب في شھادتھ عن الموضوع؟   
ثعلب  حین أعلن غضبھ من ابن المقفع ألنھ یظھره في قصصھ بشكل ال یرضي ال  
 س۷: كیف عرف  ابن المقفع أن الثعلب مجبر علي شھادة الزور؟           

حین رأي ذیل الثعلب مقطوعة فعلم إنھم ھددوا بقطع رأسھ إن لم یشھد بما یریدون.    
 س۸:  كم شاھدا بقي البن المقفع لیشھد معھ ؟          

شاھد واحد فقط.           
 
 
 
 

المنظر السابق نفسھ: البھو الكبیر المفروش بالبسط الفخمة.. لكن البھو ممتلئ عنھ آخره بالجمھور، 
 وھناك ھدھد وسط صفوف الحضور.  

  قاضى القضاة:ھل حضر الجمل لیدلى بشھادتھ؟
صاحب المحبرة:موالى القاضى العادل، ھرب الجمل وما ینشره فى المنفى یثبت ما ھو منسوب لمؤلفھ من 

صور.   قول الزور..ضد خلیفتنا المن  
  قاضى القضاة:ماذا أشاع الجمل؟  

  صاحب المحبرة: الجمل یشیع بأن فرمانا صدر بقتل أرانب ھذى البلدة.              
  قاضى القضاة: لكن لو صح األمر.. لماذا یھرب؟
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صاحب المحبرة: سئل ھنالك بالمنفى فأجاب بأنى حتى أثبت أنى جمل ال أرنب یتقطع لحمى بین السیف وبین 
 الكرباج 

 عبد هللا بن المقفع:موالى القاضى.. ھنالك أخر شاھد.فالھدھد حاضر.. أرجو أن یشھد موالى القاضى.
 قاضى القضاة للھدھد: ما رأیك فى التھم المنسوبة لمؤلفك؟

الھدھد: موالى القاضى إن كان األسد مصاباً بزكام والثعلب مقطوع الذیل وشھد شھادة زور والجمل فى 
ماذا تنفع شھادة ھدھد كى تنقذ رأس المتھم المترنح بین الكتفین..المنفى.. ف  

 صاحب المحبرة: موالى القاضى الھدھد یحاور ویناور.
 الھدھد: موالى القاضى العادل، فى الساحة بجوار المحكمة ھنالك أكوام الحطب معدة لعقاب المتھم.

 قاضى القضاة: ماذا یعنى الھدھد. أتقصد أنا لن نحكم بالعدل وأن عدالتنا صوریة؟
 الھدھد: موالى القاضى العادل أعنى أن الكلمة فى منقارى صارت عوداً من قش لتكمل محرقة كتاب.

صاحب المحبرة: موالى القاضى الھدھد یعنى أن التھمة ثابتة.   الھدھد: كال ال أقصد ذلك یا موالى القاضى 
 العادل..

 قاضى القضاة:لكن كالمك یوحى أن المتھم مدان.
برھان.الھدھد: لكن أكوام الحطب فى المیدان تفصح من غیر لسان بأن المتھم مدان من قبل النظر ب  

 صاحب المحبرة: متواطئ آخر یا موالى... 
 قاضى القضاة: یحبس الھدھد فى قمقم حتى الموت، وترفع ھذى الجلسة ویؤجل النطق بالحكم.  

الحضور والقراء). (یسدل الستار، ویسود الظالم، ویعلو صوت یخاطب    
  ما رأیكم فى حیثیات الدعوى؟ وبم سیحكم القاضى؟

تشھد بالعدل !!فلتكتب أنت ختام المشھد على أن        
 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

مساحة بمدخل  البھو
المكان الواسع ج.  الساحة المراد مسند إلیھ. منسوب المبني.

 ُسوح.
 السوط الكرباج نشر وأذاع أشاع نوع من الطیر ھدھد
 یجادل ویناقش. یحاور أمر ملكي. فرمان مكان اإلبعاد المنَْفيَ 

الحطب الُمعد  الحطب المتمایل من السكر المترنح الباطل والكذب الزور
 لإلشعال.

 مجھزة معدَّة یخادع . یناور شكلیة صوریَّة

حجة ودلیل ج.  برھان یشیر ویوِمئ. یوحي حریق. محرقة
 براھین

إناء من نحاس ج.  قمقم مناصر لھ متواطئ
یؤخر إلي وقت  یؤجل قماقم.

 محدد
 أسس وأسباب حیثیات یرسل ویرخي. یسدل یعم وینتشر یسود

 
 
 

 س۱:  ما آخر حیوان طلبھ ابن المقفع؟ وھل حضر لیدلى بشھادتھ؟
 الجمل ولم یحضر لیدلى بشھادتھ .

س۱ : موالي القاضى العادل، ھرب الجمل وما ینشره فى المنفى یثبت ما ھو منسوب لمؤلفھ من قول 
 الزور..ضد خلیفتنا المنصور.

 أ- من قائل العبارة ؟                           صاحب المحبرة 
 ب- ماذا أشاع الجمل وھو فى المنفى ؟ أشاع أن فرمانا صدر بقتل أرانب ھذه البلدة.  

ً ؟   ج- لماذا ھرب الجمل رغم أنھ لیس أرنبا
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سئل الجمل عن ھذا فى المنفى فأجاب بأني حتى أثبت أنى جمل ال أرنب فسیكون قد تقطع لحمھ بین 
 السیف وبین الكرباج.

 س۲: ماذا في شھادة الجمل من غمز ولمز بحق المنصور ؟
حیث یستغل شھادة الجمل لیثبت أن ابن المقفع في قصصھ یكثر من الغمز واللمز في حق الخلیفة 

 المنصور .
س۳: عبد هللا بن المقفع:موالي القاضى.. ھنالك أخر شاھد.فالھدھد حاضر.. أرجو أن یشھد موالي 

 القاضى.قاضى القضاة للھدھد: ما رأیك في التھم المنسوبة لمؤلفك؟
    بم أجاب الھدھد ؟

ع إن كان األسد مصاباً بزكام والثعلب مقطوع الذیل وشھد شھادة زور والجمل فى المنفى.. فماذا تنف
 شھادة ھدھد كى تنقذ رأس المتھم المترنح بین الكتفین

 س٤:  بم اتھم صاحب المحبرة الھدھد؟
اتھمھ بأنھ یحاور ویناور .     

 س٥: ماذا رأى الھدھد في الساحة بجوار المحكمة ؟ 
 رأى أكوام الحطب معدة لعقاب المتھم

 س٦: قاضى القضاة: ماذا یعنى الھدھد. أتقصد أنا لن نحكم بالعدل وأن عدالتنا صوریة؟ 
 بم رد الھدھد 

 موالي القاضى العادل أعنى أن الكلمة في منقاري صارت عوداً من قش لتكمل محرقة كتاب.
 س۷: كیف فسر صاحب المحبرة رأى الھدھد ؟                               فسره بأن التھمة ثابتة.

 س۸: ماذا یقصد الھدھد بقولھ أن الكلمة صارت عوداً من قش لتكمل محرقة كتاباً؟
یقصد أن أكوام الحطب الموجودة في المیدان توضح بأن المحكمة حكمت على المتھم بأنھ مدان دون 

 النظر إلى األدلة والبراھین التي تبرئ المتھم أو تثبت علیھ التھمة .
 س۹: بم وصف صاحب المحبرة الھدھد ؟ وبم حكم علیھ القاضى ؟

متواطئ مع عبد هللا بن المقفع. وصفھ صاحب المحبرة بأنھ **  
وحكم علیھ القاضى بأن یحبس فى قمقم حتى الموت . **  

 س۱۰:قارن بین شخصیة الھدھد والثعلب من حیث دورھما فى القضیة والسمات الشخصیة لكل منھما؟
 

 الثعلب الھدھد المقارنة
دوره في 
زور شھد ضد ابن المقفع شھادة شھد مع ابن المقفع شھادة حق القضیة:  

سماتھ 
 الشخصیة:

یقف بجانب  –صادق  –شجاع 
ال یخاف العواقب –الحق   

شھد زور خوفاً  –خان األمانة  –كاذب  –جبان 
 من صاحب المحبرة

 س۱۱: اذكر وجھ نظرك في المحاكمة ؟
محاكمة صوریة ظالمة یحاول فیھا صاحب المحبرة والقاضي إثبات التھمة على ابن المقفع بأي صورة 

تغلین في ذلك السلطة أسوأ استغالل ؛ فقاموا بقلب الحقائق وتعذیب الشھود بل حكموا على ممكنة مس
الھدھد بالقتل لمجرد أنھ شھد مع ابن المقفع ، وجھزوا المحرقة لحرق الكتاب وصاحبھ فبل إثبات 

 التھمة علیھ ، فھل ھناك ظلم أكثر من ھذا ؟
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مد عرابي لالتفاق على تقدیم مطالبھم إلى الخدیو الظالم (توفیق) اجتمع الضباط المصریون في منزل أح
  الذي رفض ھذه المطالب وادعى أن المصریین عبید عنده و ساعد اإلنجلیز في دخول البالد

  وبعد رحیل عرابي سطع نجم جدید وھو (مصطفي كامل) الذي قسم جھاده إلى قسمین
وحد الصفوف ضد المستعمر و ذلك عن طریق:في الداخل حیث أخذ یبعث الحركة الوطنیة وی    

    )            الكتابة في الصحف ، و إلقاء الخطب الوطنیة ، وإصدار صحیفة (اللواء  -۱
وفى الخارج أخذ یدعو للقضیة المصریة في أوروبا ویفضح االستعمار فذھب إلى فرنسا ، ونادي  -۲

 بحق بالده في التحریر ، 
في فرنسا وقعت حادثة دنشواى المعروفة فأخذ یحتج على ھذه الجرائم وأثناء وجود مصطفي كامل 

 (ویطالب بالتحقیق في حادثة   (دنشواى
حتى أدركت الحكومة البریطانیة أن سیاستھا في مصر تحتاج إلى تعدیل فقررت عزل (اللورد كرومر)   

 عن منصبھ تخفیفاً لھیاج المصریین ،
ن بعده (محمد فرید(  زمیل كفاحھ الذي استمر في نشر الوعي ولما توفي مصطفي كامل حمل الرسالة م

فسجن وعذب وقضي عمره متنقالً بین عواصم أوربا لخدمة القضیة المصریة حتى نفدت أموالھ ، 
  ومات مریضاً فقیراً 

 
 س۱ كیف بدأت الثورة العرابیة ؟

د الذى حدث على ید اجتمع ضباط الجیش فى منزل أحمد عرابى وأقسموا على تحریر مصر من الفسا
 الخدیوي وقام الجیش بعرض عام  أمام قصر عابدین وتجمع الشعب وعرضوا مطالبھم على الخدیوي 

 س۲  ما موقف الخدیوي من مطالب أحمد عرابى ؟
رفض المطالب  وقال : ( ال حق لكم فى ھذه المطالب لقد ورثت ھذه البالد عن آبائي وأجدادى وما أنتم 

 إال عبید إحساننا ) 
 س۳ ماذا فعل عرابى بعد رفض الخدیوي لمطالبھ 

قال : ( لقد خلقنا هللا أحرارا ولم یخلقنا تراثا أو عقارا وهللا الذى ال إلھ إال  غیره إننا سوف ال نورث وال 
 نستعبد بعد الیوم ) 

 س٤  تحدث عن دور أحمد عرابى فى مقاومة اإلنجلیز ؟
وتعھدوا بحمایتھ فى قصره فى رأس التین وضرب االنجلیز اتفق االنجلیز مع الخدیوي على دخول مصر 

اإلسكندریة بعنف ولكن عرابى ھزمھم  فى موقعة كفر الدوار والتف الشعب حول عرابى  ولكنھم دخلوا 
مصر من الشرق بعد خیانة دلیسبس وھزموا أحمد عرابى فى موقعة التل الكبیر ودخلوا القاھرة بعد أن 

د حامیتھا . سلمھا  لھم  ( خنفس ) قائ  
 س٥ ما الحقیقة الواضحة التى جھلھا االنجلیز وسجلھا المؤرخ ماسبیرو ؟

( أن ھذه األمة المصریة العتیقة دون سائر األمم والشعوب تدل طبائع أبنائھا كما تدل آثارھا على البقاء 
 والخلود فكم مرة اجتاحھا الغاصبون وظنوا أنھم حولوا أرضھا رمادا  وظنوا أنھم قلبوا مدنھا وقراھا 

أنقاضا فوق سكانھا فإذا بأولئك السكان ینفضون عنھم ما ظنھ الغاصبون فناء ویبعثون من تحت 
 األنقاض لیعیدوا البناء والكفاح من جدید)

 س٦  من النجم الذى الح فى السماء بعد أحمد عرابى  وما وسیلتھ فى جھاده ضد االنجلیز ؟
الجھاد فى سبیل بالده وكان المحامى األول عن قضیة وطنھ مصطفى كامل  الذى خصص حیاتھ من أجل 

 مصر  وبدأ جھاده بوسیلتین : 
والخارج  الدعایة للقضیة المصریة فى أوروبا – ۲بعث الحركة الوطنیة فى الداخل              -۱  
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 س۷ تحدث عن دور مصطفى كامل فى جھاده ضد االنجلیز ؟
 فى الداخل : ۱- بدأ یتصل بالصحف المصریة لنشر المقاالت الوطنیة ویحرك غیرة الشعب      

ساوئھ  ویندد باالحتالل ویظھر م-۳ویخطب فى األندیة ویحثھم على الجھاد والكفاح        -۲     
وأنشأ صحیفة اللواء من أجل ذلك -٤   

فى الخارج : ذھب إلى فرنسا وأرسل نداء یُظھر فیھ  مصر تحت قیود االحتالل البریطانى وھى تستغیث 
بأحرار فرنسا  وطبع النداء ووزعھ على الكتاب والمفكرین والصحفیین فى فرنسا والعالم  مما كان لھ 

 أثر كبیر فى تنبیھ أذھان أوروبا إلى القضیة المصریة  ؟
 س۸ ما أھداف صحیفة اللواء التى أنشأھا مصطفى كامل ؟ 

ألمة  اتحاد عنصرى ا -۲بعث الروح الوطنیة              -۱        
محاربة الیأس واالستسالم  - ٤كشف مساوئ االستعمار        -۳       

 س ۹  ماذا كان شعار مصطفى كامل وھو یقاوم االنجلیز ؟
 (إن من یتسامح فى حق بالده ولو مرة واحدة یبقى أبد الدھر مزعزع العقیدة ) 

 س۱۰  ما الحادثة التى حدثت فى دنشواى  ؟ 
یصطادون الحمام فأصابت رصاصة فالحة مصریة واشتعلت النار فى أجران  كان بعض الضباط االنجلیز

القمح فطارد أھل دنشواى الضباط ومات أحد الضباط بضربة الشمس المحرقة  وثار االنجلیز وشكلوا 
 محكمة وھمیة وأعدموا أربعة من أھالى دنشواى شنقا وجلدوا آخرین 

 س۱۱ أین كان مصطفى كامل أثناء حادثة دنشواى وكیف استغلھا فى كفاحھ ضد االنجلیز ؟
كان مصطفى كامل فى باریس أثناء الحادثة  ونھض مسرعا یبین للعالم ظلم االحتالل وتتابعت مقاالتھ 

المساواة والعدالة ویطلب أن یعامل كشعب حر ال كقطیع  فى الصحف ویؤكد أن شعب مصر كریم یطلب
لمطلقة  من األغنام  ویطالب بالدستور بدال من السلطة ا  

 س۱۲ ما أثر مقاالت مصطفى كامل ؟
دوت مقاالت مصطفى كامل فى العالم دویا عظیما وتناقلتھا الصحف فى أرجاء العالم  ونادت صحیفة ( 

التریبیون االنجلیزیة  ) بوجوب منح مصر استقاللھا الذاتى  وكتبت مجلة ( المجالت ) االنجلیزیة مقالة 
جالء عن مصر  وقام بعض النواب فى البرلمان البریطانى بإلقاء اللوم تذكر االنجلیز فیھا بوعودھم بال

 على اللورد كرومر ویستنكرون فعلتھ  وقامت بریطانیا بعزل اللورد كرومر إنقاذا لسمعتھا أمام العالم 
 س۱۳ تحدث عن دور محمد فرید فى جھاده ضد االنجلیز ؟ 

ویسافر إلى أوروبا لحضور المؤتمرات لیرفع  وقف محمد فرید كالجبل ینفق من أموالھ ویخطب ویكتب
صوت مصر وینادى باالستقالل  وظل یدعو الستقالل بالده ویثیر فى قومھ الحماسة والوطنیة حتى 

 نفدت أموالھ ومات فقیرا فى أوروبا 
 س۱٤ما أثر كفاح عرابى ومصطفى كامل ومحمد فرید على المصریین 

لمطالبة بحقوقھ وعلى استعداد لمقاومة االحتالل وبذلازداد الوعى القومى وأصبح الشعب دائم ا  
 التضحیات
 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 ظلمات المفرد غیھب غیاھب إحیاء بعث
 المنعمین المترفین میراثا تراثا
 جماعة والجمع قطعان قطیع : بناء والجمع عقارات عقارا
 أعطت وھبت األصیلة القدیمة العتیقة
 الزمن الدھر لدیار المتھدمةبقیة ا أنقاضا

 ضعیف مزعزع یزیلون ینفضون
 یشعل یلھب احترموا× استھزءوا  سخروا
 یظھر المساوئ یطعن الحماسة  الجمع الھمم الھمة
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 تستنجد تستغیث یعلنون یجاھرون
 شدیدة بالغة طول والجمع آباد أبد
 إھمال إغفال ظھر الح

 نضم بعضھ إلى بعضالم المرصوص میدان الجمع مضامیر مضمار
 عیوب والمفرد مسوأ مساوئ توالت تتابعت
 إبعاد إقصاء مصائب فظائع
 ثورة  وغضب ھیاج یطلب ینشد

 حقیقة ماھیة الحر الغیر مقید المطلق
 األعظم األسمى الفوضى والوحشیة الھمجیة
 إبعاده إقصائھ ظلمات المفرد غیھب غیاھب

 قصاءإبعاد وإ استعفاء المنعمین المترفین
 فّضل آثر جماعة والجمع قطعان قطیع
 مزعزعا× ثابتا  راسخا أعطت وھبت
 تساعده تسعفھ الشریف النزیھ
 یحرك وینشر یثیر مسئولیة تبعة

 حاربتھ اضطھدتھ مات أسلم الروح
 رجع الصوت صدى ظھور سنوح
 متسامحا× متشددا  متعصبا الجزع وفقدان األمل الیأس
 یطلب ویأمل ویرجو ینشد عانجماعة والجمع قط قطیع

 
 
 
 

إلى المندوب السامى البریطاني  )شعرواى على( و )عبد العزیز فھمي(مع زمیلیھ)سعد زغلول(ذھب
  فھموا من كالمھ أن بریطانیا ال ترغب في منح مصر استقاللھا لعرض مطالب البالد في الحریة ولكنھم

  ) وقوف األمة صفاً ً واحداً (م بھ ھوأن یرفع رایة الجھاد ، وأول شىء اھت ) سعد( فقرر 
الزیارات في المساجد والكنائس وأصبح  وقد لبّى الشعب نداءه بكل طوائفھ ، وتبادل رجال الدین 

 الشعب كتلة واحدة
سعد زغلول إلى جزیرة  قرروا إخمادھا فنفوا) حركة توحید األمة ( اإلنجلیز خطر الحركة ولما رأى 

 ین وانطلقت مالطة فاشتعلت ثورة المصری
  المصریین والجنود اإلنجلیز المظاھرات والمصادمات بین 
  عن سعد زغلول ورفاقھ وفشلت بریطانیا في إخماد شعور المصریین فقررت اإلفراج 
في باریس لعرض قضیة مصر إال أن الدول  مؤتمر الصلح وما إن تم اإلفراج عنھ حتى انطلق إلى 

 ن تقول كلمة الحقتحالفت مع بریطانیا وأبت أ الكبرى
من  لتھدئة األمور في مصر ، و لكن الشعب قاطعھا الشعب وعادت لجنة ملنر) ( فأرسلت بریطانیا 

  حیث أتت
في المحیط الھندي  (سیشل) و بعد فشل اللجنة تجددت المظاھرات ، وتم نفي سعد زغلول إلى جزیرة

عن تشكیل الحكومة وتكونت جمعیات اإلنجلیزیة وإضراب السیاسیون  فأدى ذلك إلى مقاطعة البضائع
 سریة مسلحة
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   :وھى إلغاء الحمایة على مصر متمسكة بأربع نقاط فاضطرت بریطانیا إلى **
 ـ الدفاع عن مصر ضد أى تدخل أجنبي ۲بریطانیا                            ـ تأمین مواصالت ۱
 . السودان في مفاوضات تالیة ـ معالجة مسألة ٤                           ـ حمایة األقلیات              ۳

 
 

 س۱  كیف بدأ سعد زغلول جھاده من أجل استقالل مصر ؟
م مع زمیلیھ عبد العزیز فھمى وعلى شعراوى إلى  ۱۹۱۹من نوفمبر سنة  ۱۳توجھ سعد زغلول فى 

ل دار المندوب السامى البریطانى لیعرضوا علیھ مطالب البالد فى الحریة واالستقال  
 س۲  ما ذا كان رد المندوب السامى البریطانى على مطالب سعد زغلول ورفیقیھ ؟ 

أدرك سعد زغلول من مناقشة المندوب السامى البریطانى أن بریطانیا ال ترغب فى الوفاء بوعودھا التى 
 قطعتھا على نفسھا بالجالء واالعتراف باستقالل مصر 

 س۳ ماذا فعل سعد زغلول بعد رفض المندوب السامى البریطانى لمطالبھ ؟
عزم على أن یرفع رایة الجھاد ویطالب باستقالل مصر  ووجھ اھتمامھ إلى وقوف االمة صفا واحدا 

 لیقطع أمل االنجلیز فى التفریق بین المسلمین والمسحیین  
 س٤  ما موقف الشعب المصرى من دعوة سعد زغلول  ؟

الزیارة والخطبة فى المساجد والكنائس وأصبح الشعب  لبى الشعب المصرى النداء وتبادل رجال الدین
 كتلة واحدة 

 س٥  ماذا فعل االنجلیز لوقف ھذه الحركة المصریة  ؟
عزموا على إخمادھا قبل أن تزداد فألقوا القبض على سعد زغلول وثالثة من المجاھدین معھ وأرسلوھم 

 إلى المنفى  فى جزیرة مالطة 
 س٦  ما أثر نفى سعد وزمالئھ فى نفوس الشعب المصرى ؟

كان نفى سعد  كالشرارة التى ألھبت النفوس الغاضبة وأطلقت الثورة الكامنة فى الصدور وانطلقت 
القالیم  والمصادمات مع االنجلیز وانتشرت فكرة قطع المواصالت فقطعوا المظاھرات فى العاصمة وا

ة الوطنیة  ونظمن مظاھرات جریئة الطرق والسكك الحدیدیة واشتركت  السیدات والفتیات فى الحرك  
 س۷ كیف واجھت بریطانیا ثورة الشعب المصرى ؟

 فشلت فى إخماد الشعور الوطنى بالعنف وقررت اإلفراج عن سعد وزمالئھ 
 س۸ ماذا فعل سعد زغلول وزمالئھ بعد اإلفراج عنھم ؟

رى ناصرت حلیفتھا انطلقوا إلى باریس لعرض قضیة بالدھم على مؤتمر الصلح إال أن الدول الكب
 بریطانیا  وأغمضت العین وأبت أن تقول كلمة حق 

 س۹ لماذا أرسلت بریطانیا لجنة ملنر ؟ وما موقف الشعب المصرى من ھذه اللجنة ؟
أرسلت بریطانیا لجنة ملنر لتھدئة األوضاع والتحقیق فى أسباب الثورة  ومحاولة الوصول إلى حل ال 

متمسكة بالحمایة على مصر وأن مھمة اللجنة توسیع نطاق الحكم  یتعارض مع مصالحھا وأعلنت أنھا
 الذاتى وحمایة المصالح البریطانیة 

وثار الشعب على ھذه اللجنة وقاطعھا جمیع المصریین ولم تجد اللجنة من تفاوضھ وعادت  بعد ثالثة 
نھا فشلت ألن شھور عاشتھا فى مصروحاولت اللجنة التفاوض مع سعد بعد عودتھا إلى بریطانیا ولك

 سعد وصفھا بالحمایة المقنعة 
 س۱۰ تحدث عن مظاھر العدوان البریطانى على الشعب المتظاھر ؟

 اعتدوا على المتظاھرین واقتحموا الجامع األزھر برصاصھم وقتلوا عدد
 كبیر من المواطنین وقرروا نفى سعد وزمالئھ إلى جزیرة سیشل فى المحیط الھندى 

 س۱۱ ماذا فعل المصریون بعد نفى سعد للمرة الثانیة ؟
لم تضعف المقاومة وتم تنظیم المظاھرات ومقاطعة البضائع اإلنجلیزیة وأضرب السیاسیون عن تشكیل 

 الوزارة وتكونت الجماعات السریة المسلحة 
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 س۱۲ ماذا فعل االنجلیز لمواجھة الثورة ؟
ریطانیة على مصر وأن مصر دولة مستقلة اضطرت بریطانیا أمام ھذا الشعب الثائر إلى إلغاء الحمایة الب

 ذات سیادة ولكنھا احتفظت بأربع نقاط 
 س۱۳ ما التحفظات األربعة التى أعلنتھا بریطانیا  بعد إلغاء الحمایة ؟

الدفاع عن مصر ضد أى تدخل أجنبى  -۳تأمین المواصالت البریطانیة     -۱  
ودان فى مفاوضات تالیة معالجة مسألة الس  -٤حمایة األقلیات             -۲  

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 سكتت وتساھلت أغمضت العین ممثل االستعمار فى مصر المندوب السامى

 المستترة الخفیة الكامنة یفشل ویخفق× یأخذ ویحقق  یظفر
 صدیقتھا والجمع حلفاء حلیفتھا تعھدت بھا قطعتھا
 رفضت أبت صمم عزم
 وجدت لمست استجاب لبى

إطفائھا والمقصود القضاء  إخمادھا
 علیھا

 األقلیات
 

األجانب فى مصر والمفرد 
 أقلیة

 
 
 
 

ربعة وتدخلھا بالتحفظات األ : باالستقالل ، و ذلك بسب ألغیت الحمایة البریطانیة ولكن مصر لم تستمتع
 مصر في شئون

م الحزبوفى تلك األثناء ابتلیت مصر بانحراف األحزاب و أصبح ھم كل حزب أن یُح ر ، و اآلخ ّطِ
  الوصول إلى مقاعد الحكم

 . للحكومة وأصبح الدستور في مھب الریح وأصبح البرلمان ضعیفاً في رقابتھ
دة فلسطین لتخلیصھا من عصابات الیھود وھزمھم في ع وفى وسط ھذا الفساد دخل الجیش المصري

  ارتكبوا  مواقع ولكن المقربین من الملك
  الفاسدة بغرض اإلثراء على حساب أرواح الضحایا جریمة وقدموا األسلحة

 التي )كل ھذا صمد الجیش المصري ووقف یدافع بشرف ومن أمثلة ھذا الصمود حامیة (الفالوجا ومع
  . حاصرھا العدو متخیالً أنھا ستستسلم ولكن الحامیة دافعت بشرف

 . لشعب في الحریةلتعلن حق ا ۱۹٥۲وخرج العمالق بعد ھذا الفساد من سجنھ وقامت ثورة 
 

 
 س۱ ھل نالت مصر حریتھا بعد إعالن استقاللھا فى ثورة ۱۹۱۹ ؟

على الرغم من إلغاء الحمایة البریطانیة على مصر واعتراف بریطانیا باستقاللھا  إال أن بریطانیا ظلت 
 متمسكة بالتحفظات األربعة  وجعلت منھا ُحجة للتدخل فى شئون مصر  الداخلیة 

 س۲ تحدث عن الحالة الداخلیة لمصر بعد إلغاء الحمایة البریطانیة ؟
انحراف األحزاب  وفسادھا وتصارعھا من أجل الحكم ولم ترع مصالح الشعب والوطن  وخضعت   -۱

 كثیر منھا  لمطالب المستعمر
اسغالل  الحكم والمناصب من أجل تحقیق الثراء وانتشار الرشوة  والمحسوبیة واالتجار فى   -۲

           المخدرات
ضعف رقابة البرلمان على الحكومة  -۳   
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 س۳ لماذا دخلت مصر  حرب ۱۹٤۸ وما نتیجتھا ؟
دخل الجیش المصرى مع بقیة الجیوش العربیة أرض فلسطین لتخلیصھا من عصابات الیھود  وحقق 

بون من الجیش المصرى فى البدایة انتصارات عدیدة وھزموا الیھود ودكوا حصونھم  ولكن انتھز المقر
الملك الفرصة لتحقیق الثراء واحتكروا تورید أسلحة فاسدة للجیش  فكان ذلك من أھم األسباب التى أدت 

 إلى تفوق الیھود فى الحرب  
 س٤  تحدث عن حامیة الفالوجا فى حرب ۱۹٤۸ ؟

ى ھجم الیھود على خامیة الفالوجا بجیش عدده أحد عشر ألفا مزودین باألسلحة تؤیدھم الدبابات عل
األرض والطائرات فى السماء ووجھوا نیرانھم إلى ھذه الحامیة  وانتظروا أن تستسلم ولكن خاب أملھم 

ورفض الجنود المصریون االستسالم ودافعوا عن شرف مصر بإیمانھم وروحھم وصبرھم وشجاعتھم  
 ولیس لدیھا إال أسلحة فاسدة 

س٥   ( نسى الیھود والملك والمستعمر أن تحت الرماد ومیض نار یوشك أن یشتعل وأخیرا خرج 
 العمالق من سجنھ )    ما المقصود ب ( الومیض  - العمالق) ؟

التى  ۱۹٥۲المقصود بالومیض  تنظیم الضباط األحرار  والمقصود بالعمالق ھى الثورة المصریة فى 
رة كریمة نظمھا الضباط األحرار وأعلنت حق الشعب فى الحریة وحق الشعب فى وطنھ وحقھ فى حیاة ح

وحقھ فى أن یأخذ مكانھ تحت الشمس  وفى ركب الحضارة والتقدم  .   
 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 یصوبون یسددون سبب ومبرر  والجمع ُحجج ُحجة
 المتوالیة المتعاقبة أصیبت ابتلیت

 لمعان ومیض میل وفساد انحراف
 ینتظرون یرقبون ظلمت والمقصود سیطرت طغت

 یصیبھا یعتریھا المرض والمقصود الھزیمة عودة النكسة
 مستقرھا  والجمع مكامن مكمنھا  المتھافتون المتكالبون

 مسیرة ركب الحضارة تساندھم تؤیدھم
 
 
 
 
 

عازمة على التخلص من كل دخیل مستعمر ، وتحقق الجالء بعد اثنین  ۱۹٥۲جاءت ثورة یولیو 
 ً  وسبعین عاما

لثورة یحیى كل المجاھدین الذین ضحوا بأرواحھم ولم یشاھدوا ھذا ووقف (جمال عبد الناصر) زعیم ا
 الیوم ، وحیا الذین عاشوا وشاھدوه ، وأكد للشعب المصري أنھ سیمضي على طریق السابقین

السبیل إلى ذلكووانطلقت الثورة لإلصالح و التعمیر معلنة أن الصناعات الثقیلة دعامة قویة للتقدم .     
من خزان أسوان قوة كھربیة تتولد    ۱-  

  حدید راقد في باطن األرض -۲ 
اذبةوقد جاءت الثورة تؤمن أن : الحریة من أمة فقیرة تستجدي أقواتھا من غیرھا ھي حریة ك   

أما الحریة المصونة الصادقة فھي التي تحمیھا المزارع والمصانع ویرھبھا األعداء ویحرص        
  على صداقتھا األصدقاء

ع السد العالي الذي زاد مساحة األرض الزراعیة (ملیوني فدان) وضمن لمصر زراعة مشرو وقد حقق
(سبعمائة ألف فدان) من األرز مما جعل مصر من أكبر الدول المصدرة لألرز وھكذا یتحقق للوطن 

 العزة والرفاھیة
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 س۱ ما نتائج ثورة ۲۳ یولیو فى مصر ؟ 

ضامن الشعبى إلى توقیع معاھدة الجالء عن مصر بعد أن اضطرت بریطانیا  أمام ھذه اإلرادة وھذا الت
.  ۱۹٥٤من أكتوبر  ۱۹قضت اثنین وسبعین عاما وتم ذلك فى یوم   

 س۲ ما أول كلمات قالھا زعیم الثورة وھو یخطب فى الشعب ؟ 
شكر كل األبطال الذین كافحوا ولم یمتد بھم العمر لیعیشوا ھذا الیوم شكر أحمد عرابى ومصطفى كامل 

سعد زغلول ومحمد فرید وكل الشباب الذین باعوا أرواحھم فداء للوطن .و  
 س۳ ما المقصود بالفجر الجدید والبعث الجدید ؟

الفجر الجدید المقصود بھ الحریة التى نالھا الشعب بعد لیل االحتالل والظلم  والبعث الجدید المقصود بھ 
الثورة  حیاة الرفاھیة والقوة والنھضة واالصالح التى حققتھا  

 س٤ بم آمنت الثورة وما الذى فعلتھ بعد الحریة والجالء  ؟
كانت الثورة تؤمن بأن الحریة فى أمة فقیرة تستجدى أقواتھا من غیرھا وال یجد أبناؤھا ما یمسك 

ارع والمصانع فھى حریة مصونة الرمق وما یستر العورة ھى حریة كاذبة  أما الحریة التى تحمیھا المز
یرھبھا األعداء ویحرص على صداقتھا األصدقاء                                                                     

  س٥: ما خطط ثورة ۲۳ یولیو للتنمیة ؟
ت الثقیلةـ تشیید دعائم القوة والعظمة والرفاھیة كالصناعا۲ـ اإلصالح والبناء والتعمیر      ۱  
   ـ استخراج الحدید الراقد في أرض مصر        ٤      ـ تولید الكھرباء من خزان أسوان۳
                                      تشیید السد العالي                                                             -٥
قیة الحقی : بم تفرق بین الحریة الكاذبة والحریة الحقیقیة . وما وسائل المحافظة على الحریة٦س   

الحریة الكاذبة : حریة أمة فقیرة تطلب طعامھا من غیرھا وتعیش عبئاً على من سواھا وال یجد أبنائھا 
 ما یحفظ حیاتھم ویستر عورتھم .

الحریة الحقیقیة : التي تحمیھا المزارع والمصانع وھي حریة محمیة یرھبھا األعداء ویحرص على 
طیط للتنمیة الشاملة زراعیة وصناعیة .صداقتھا األصدقاء .  وسائل حمایتھا : التخ  

 : ما فوائد السد العالي ؟۷س
ـ تحقیق الرفاھیة لألفراد والجماعات للحاق بركب الحضارة۱  
ـ تحویل ملیونین من األفدنة الجرداء إلى أرض زراعیة خصبة۲  
زراعة سبعمائة ألف فدان من األرز كل عام . -۳  

 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 تتسول تستجدى أرض مصر الكنانة
 یحفظ النفس یمسك الرمق الخبیث× الحسن  الحمید

 محفوظة مصونة أفكارى خواطرى
 یخافھا یرھبھا خالل عبر
 الحبوب والمفرد الغلة الغالت تراب الجمع أثراء ثرى
 یبنى یشید حیاة بعد الموت بعث

  أساس والجمع دعائم دعامة
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؛ فعمت البھجة في كل مكان في مصر ، وعم الحزن على أوروبا، فتآمروا أممت مصر قناة السویس 
 على مصر إلعادة القناة إلیھم مرة أخري ، ولكن حجة مصر كانت أقوي منھم

فلجأوا إلى القوة العسكریة وقامت ثالث دول ( فرنسا ـ بریطانیا ـ إسرائیل ) بغزو مصر ، ولكن خاب  
وأبادوا جنود المظالت التي سمت نفسھا (الشیاطین ظنھم حیث دافع المصریون عن وطنھم 

  الحمر(وكان ذلك االنتصار بفضل إیمان الشعب وشجاعتھ وسر البقاء والخلود
  وقد ظھرت نماذج بطولیة رائعة لھذا الشعب العظیم ، ومن ذلك

 الشاویش محمد
ن جنوده في انتظاره ، فقد علم أن فرقتھ اشتبكت مع الیھود فقطع أجازتھ وأسرع إلى)القصیمة( حیث كا

 و قام برفع روحھم المعنویة
و حین أقبلت نحوھم سیارات العدو المصفحة أصدر الشاویش محمد أوامره بعدم إطالق النار حتى 

  اقتربت ، فأصدر أوامره بالضرب ؛ فاشتعلت النیران في سیارتین منھا وانسحب الباقي
ت نفس المصیرثم عادت مصفحات العدو مرة ثانیة بحشد أكبر فلقی   

 ولم یخسر الشاویش محمد جندیاً واحداً وخسر العدو اثنتي عشرة مصفحة ومائتي قتیل 
)تكریمھ : وتم ترقیة الشاویش محمد إلى رتبة (مالزم ثان    

  فتیات مكتب البرق
أقبل اإلنجلیز للسیطرة على مكتب البرق ببورسعید ، فأصرت الفتیات األربع على عدم التسلیم .  

ت الفتیات عن المكتب بكل قوةودافع     
  مما حمس شباب المقاومة في الشوارع لمساعدتھن       

فلجأ اإلنجلیز إلى الخدیعة ورفعوا الرایة البیضاء لیوھموا رجال المقاومة بأن الفتیان قد استسلمن 
  فتنبھن إلى ذلك وعدن یطلقن الرصاص بقوة حتى صدرت األوامر بوقف إطالق النار

(جالل الدسوقي وعلى صالح بطولة  )  
كانا ضابطین في البحریة المصریة ، خرج جالل الدسوقي بزورقھ یتبعھ زورقان آخران حتى وصل إلى 

اصت في البحربحیرة البرلس واختار طرادة فرنسیة ، وسدد إلیھا طوربیداً فاشتعلت فیھا النیران وغ   
ھ طوربیًدا إلى مدمرة فرنسیةأخ ** رى ؛ فكان مصیرھا كاألولىأما (على صالح) وجَّ   

وأثناء عودة البطلین خرج علیھما سرب من طائرات العدو وكان یمكنھما القفز في الماء ھرباً  **
  ولكنھم فضلوا الدفاع حتى كتبت لھما الشھادة

 بطولة جواد حسني
قوة فذعر طالب بكلیة الحقوق تطوع للدفاع عن وطنھ وتسلل إلى كتیبة فرنسیة وأطلق علیھا النار ب   

العدو وظنوا أنھم أمام قوة كبیرة فأخذوا یطلقون النار بشدة حتى أغمي على جواد حسني نتیجة للنزف 
  الشدید ولكنھم فوجئوا أنھم أمام فرد واحد

فحملوه واستخدموا معھ أبشع وسائل التعذیب ؛ لیبوح بأسرار بالده وزمالئھ ، ولكنھ لم یستجب لھم  
  ومات شھیداً بطالً 

ك حطم أبطالنا كبریاء (كتلي) الذي صرح أنھ سیضرب مصر بال ھوادةوبذل  
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 س۱ماذا یعنى تأمیم قناة السویس ؟وما فائدتھ ؟
أى أن تكون القناة ملكا لألمة المصریة ال لألجانب  وبذلك یستفید المصریون من دخل قناة السویس فى 

 ثورتھم اإلصالحیة 
 س۲ماأثر تأمیم قناة السویس فى مصر وأوروبا ؟

فى مصر عمت الفرحة  أرجاء البالد  وفى أوروبا خیم الحزن وغابت االبتسامة واجتمع رجال السیاسة 
إلى إعالن العدوان الثالثى على  للتفكیر والتآمر على مصر إلعادة قناة السویس إلیھم كما كانت  وانتھوا

 مصر
 س۳ ما الدول المعتدیة على مصر فى العدوان الثالثى  وما موقف الشعب من ھذا العدوان ؟

إسرائیل وفرنسا وبریطانیا  وخرج أبناء مصر  صغارا وكبارا رجاال ونساء یستقبلون المعتدین ببنادقھم 
ومدافعھم الرشاشة وإذا  جنود الدول العظمى تلقى مصرعھا بید الشعب المتحمس لشرفھ وكرامتھ 

صار ھو سر البقاء والخلود وانتصر الشعب المصرى بعزیمتھ وإیمانھ  والسبب فى االنت  
 س٤ تحدث عن بطولة الشاویش محمد  فى العدوان الثالثى ؟

عندما بدأ العدوان الثالثى كان الشاویش محمد فى إجازة بین أھلھ فى الصعید فقطع اإلجازة وذھب إلى 
ة موقعھ فى القصیمة وألقى بمالبسھ وارتدى مالبس المیدان وأصدر أوامره إلى الجنود بعدم قراء

 ۱۲وكانت خسائر العدو  ۱۸۳منشورات العدو التى  تدعوھم للتسلیم واشتبك مع قوات العدو عند التبة 
قتیل ولم یخسر فردا واحدا وعندما علم قائد الجیش ببطولتھ تم ترقیتھ إلى رتبة  ۲۰۰عربة مصفحة و 

 مالزم أول 
 س٥  تحدث عن بطولة فتیات مكتب البرق والبرید فى بورسعید ؟

االنجلیز االستیالء على مكتب البرق لقطع خطوط االتصال بین القاھرة وبورسعید وفوجئوا بأربع أراد 
فتیات یدافعن عن ھذا المكتب بمدافعھن الرشاشة و أقبل شباب المقاومة یساعدوھن ولجأ االنجلیز إلى 

لمن  وتنبھت إحدى المكر فرفعوا الرایة البیضاء على المكتب لیوھموا رجال المقاومة بأن الفتیات استس
 الفتیات لذلك وبدأن فى إطالق النار وعاد رجال المقاومة إلطالق النیران على العدو 

 س٦ تحدث عن بطولة الضابطین البحریین جالل الدسوقى وعلى صالح .
خرج جالل الدسوقى بذورقھ حتى وصل إلى سفن العدو المحتشدة أمام بحیرة البرلس واختار طرادة 

وھا طوربیدا فدمرھا وتصدى زمیلھ على صالح لمدمرة أخرى فأغرقھا وفى طریق فرنسیة وسدد نح
العودة ھجم علیھما سرب من طائرات العدو ورفض الضابطان الفرار أو القفز فى الماء واشتبكا مع 

 الطائرات حتى استشھدا 
 س۷ تحدث عن بطولة جواد حسنى ؟

تسلل من كتیبتھ واتخذ موقعا یشرف على كتیبة جواد حسنى طالب فى كلیة الحقوق التحق بالفدائیین و
فرنسیة وأخذ یطلق علیھا النار حتى ظن الفرنسیون أنھم أمام فرقة كاملة من الفدائیین وحاصروا مكان 
الضرب وصعقوا عندما ووجدوا فردا واحدا فأسروه وعذبوه لیبوح لھم بأسماء رجال المقاومة ومكانھم 

یسیل من جروحھ على جدران السجن لتعرف كل األجیال قصتھ ولكنھ رفض  وكتب قصتھ بالدم الذى  
 س۸ ما السر الذى سرى فى دماء ھؤالء األبطال ؟ ھو سر البقاء والخلود  

س۹(سأضرب مصر بال ھوادة أو شفقة حتى تقع ذلیلة وتقلع عن كبریائھا )  من قائل  العبارة  وھل 
 تحقق لھ ذلك 

البریطانیة والفرنسیة واالسرائیلیة  فى العدوان الثالثى على مصر   قائل العبارة  ( كتلى  ) قائد القوات
وفشل فى تحقیق ما قالھ ورجع ذلیال بعد أن واجھ رجال أصلب من الحدید والفوالذ واضطر كتلى إلى 

 االنسحاب ویعود من حیث أتى 
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 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 تدمر وتحطم تدك الفرح والسرور البھجة

 خوف وفزع ذعر تشران عم
 ظنوا خالوا عكس نقیض
 یفشى ویعلن یبوح غطى وساد خیم

المفرد زفره وھوالھواء الخارج من  زفرات
 یطفئوا یخمدوا التنفس

 أسلحتھ عتاده المتعرج والمقصود الملتویة
 رفق ولین ھوادة الخبیثة اللئیمة
 تتخلى  وتبتعد تقلع فتن المفرد دسیسة دسائس
 تخیفھ ترھبھ ا والجمع مصارعمقتلھ مصرعھا
 العظم المفرد رمة رمم فرقة فى الجیش والجمع فصائل فصیلة
 والمقصود جثث البالى مكان مرتفع یطلق من خلفھ النار التبة
 سابحة طافیة كثیر متتابع وابل
 سكتت الذت بالصمت ظھرت الحت
 غیظى وغضبى غلیلى االمتناع الكف

 
 

 
تساندھا الدول االستعماریة بكل الوسائل ، وھجمت فجأة على مصرفي  عادت إسرائیل تھاجم مصر

م، وكانت نكسة للمصریین وصلت بإسرائیل إلى شرقي القناة ، وخسر  ۱۹٦۷الخامس من یونیة 
  الجیش المصري أغلب معداتھ

  ولكن الشعب المصري صمد ، و لم یستسلم ، وبدأت مصر تعید بناء جیشھا 
 مرحلة الصمود

: مظاھر صمود الشعب المصري فیما یلى و تجلَّت   
ـ إغراق المدمرة (إیالت) عندما اقتربت من السواحل المصریة۱   
ـ ھزمت إسرائیل في موقعة المدافع عند قناة السویس۲   
ـ وراحت مصر تدعم المقاومة الفلسطینیة حتى أصبحت أشواكاً تؤلم إسرائیل۳   

 مرحلة الردع
تحول الشعب المصري إلى مرحلة الردع وبعد مرور عام من مرحلة الصمود  

ـ فراحت مدافع المصریین و صواریخھم تحطم طائرات العدو۱   
ـ راح الفدائیون یتسللون داخل إسرائیل لضرب المستعمرات وزرع األلغام حتى حل الخوف داخل ۲

  إسرائیل
فیھ دعایة ، لكن ـ صمود جزیرة شدوان عند خلیج السویس : حیث ھاجمھا العدو ؛ لیحقق نصراً یجد ۳

 ظلت الجزیرة تقاوم حتى انسحب العدو
ـ تدمیر میناء إیالت بواسطة الضفادع المصریة العظیمة٤  

 مرحلة المبادأة
  ت في الیوم الواحدبدأت مصر تأخذ بزمام المبادأة والھجوم براً وبحراً وجواً ، وأصبحت تعبر القناة مرا 

إسرائیل ال تستطیع غزو القناة وإال ستدخل في المقبرة  حتى أعلنت وكالة األنباء (أسوشیتدیرس) أن 
التي قضت على غزوات كثیرة عبر التاریخ . وأكد الشعب على مقولة (ماسبیرو) التي تثبت     عزیمة 

 المصریین



 63  

 
 

   س۱: لم كانت نكسة ۱۹٦۷م ؟ وما عوامل التغلب علیھا ؟ 
مصر والعالم یؤیدھا بكل الوسائل ولكن الشعب مفاجأة حیث عادت إسرائیل تھاجم  ٦۷كانت نكسة یونیو 

المصري أبى الذل والھوان ، ومن عوامل التغلب على ذلك أعلن الشعب أن  العدو لن یرھبھ بطائراتھ 
وراحت مصر تسلح جیشھا وتنظمھ بأحدث األسالیب القتالیة وتدخل فیھ العناصر المتعلمة لتزیده وعیاً  

 وإدراكاً لرسالتھ .

 صمود الشعب المصري بعد النكسة ؟ : ما مظاھر۲س
 أوالً ـ إغراق المدمرة البحریة ( إیالت ) بطوربید مصري .

 ثانیاً ـ ھزیمة إسرائیل في موقعة المدافع عند قناة السویس .
سرائیل وتقلقھا .ثالثاً ـ تدعیم المقاومة الفلسطینیة داخل األراضي المحتلة حتى أصبحت أشواكاً تؤلم إ  

 ود المصریین في جزیرة شدوان ؟ ولم اختار العدو تلك الجزیرة ؟:اذكر صور صم۳س
تجلى الصمود المصري في ھجوم إسرائیل براً وبحراً وجواً على جزیرة شدوان وھى عند مدخل خلیج  

ھ وسیلة للدعایة ولكن جنودنا السویس والمعزولة في الماء واختارھا العدو لیحقق نصراً یجد فی
ببسالة یضربون من كل موقع ومن كل ھضبة ومن كل نتوء بال یأس وال تردد البواسل وقفوا یدافعون 

حتى أدرك العدو انھ لن یقوى على البقاء في ھذه الجزیرة ومضى یتراجع وینسحب أمام اإلرادة 
 المصریة . 

 س٤: ما دور الضفادع البشریة المصریة في میناء إیالت ؟
یناء إیالت ) اإلسرائیلي ، ركبت الضفادع طائرة ضربت الضفادع المصریة ضربتھا الثانیة في ( م

ھلیكوبتر ونزلت في مكان وسط أمواج البحر لنسف ناقلة الدبابات الثقیلة " بیت ھیشع " وسفینة النقل 
العسكریة " بیت یام " وانفجرت العبوات الناسفة المضبوطة بالبوصالت واشتعلت النیران في كل من 

فیھما  حیث كانت معدة لعملیة عسكریة یدبر لھا العدو .  القطعتین البحریتین وغرقتا بما  
 معناھا الكلمة معناھا الكلمة
 الطرق ج سبیل السبل الھزیمة عودة المرض والمراد نكسة
 أوائل ج بادرة بوادر قوي صلب
 تعاونھا تساندھا تقوي وتساند تدعم

 یرتفع صوتھا تزمجر
 المندفعالمطر الغزیر  المنھمر و المراد تضرب بقوة

 المقیمة الثابتة الرابضة ظھر ووضح تجلى
 حمل وثقل ج أعباء عبء ج عواتق ما بین المنكب والعنق عاتق
 بروز نتوء لم تضعف لم تئن

 قوات بحریة تنزل الضفادع البشریة
 ج تل ما ارتفع من الرمال تالل في أعماق البحر

ً  البدء والمبادرة المبادأة  ءج نقضما تھدم من البنا أنقاضا
 المتوالیة المتالحقة رفض أبى

 العلم یرفرف الرایة تخفق تفرقت تناثرت
 اشتعلت اندلعت المنع والتأدیب الردع
 بإمكان مصر مقدور مصر ینشرون یبثون
   مملوءة حافلة
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:بتحصینات قویة ، و منھا ۱۹٦۷قام العدو بعد نكسة    
للقناة لمنع ھجوم المصریینإنشاء خط (بارلیف) على الساحل الشرقي  -۱     

إقامة خزانات للمواد الملتھبة موزعة على مسافات مناسبة إذا اشتعلت تحول سطح القناة نارا  -۲
   ملتھبة

لدخولا) متراً لمنع أي دبابة برمائیة من ۲۰) إلى (۱٥ـ أنشأت الساتر الترابي بارتفاع من (۳  
قامت أمریكا بتزویدھم بأقوى المعدات -٤     

ه االستعدادات أصبحت قناة السویس في نظر رجال الحرب والسیاسة أصعب الموانع المائیة وبھذ
 ولكنھم نسوا روح مصر التي ترفض الذل والھوان

قام طیران مصر بضرب  ۱۹۷۳بدأت مصر تستعد وفى اللحظة الحاسمة في السادس من أكتوبر  
    مطارات العدو ومواقعھ ، وھجم رجال الصاعقة

ون المنشآت والمستودعات ، كما قام المھندسون ببناء الكباري على القناة لتعبر علیھا یدمر      
  الدبابات والمعدات ، وقاموا بإزالة الساتر الترابي

 وعمل فتحات واسعة بقوة المیاه     
وقد حقق الجیش المصري أروع البطوالت وكانت روحھ الفدائیة ھي سر نجاح العبور وسر تحطیم خط  

فبارلی   
وقد أثبتت حرب أكتوبر أن اإلیمان والعزیمة ھما خیر سالح . ویظھر ذلك في قصة الطبیب المصري  

وقع أسیراً عندما سألھ ضابط المخابرات مستفسراً عن نوع الحبوب التي تقدم للجنود المصریین  الذي
جل كتاباً فالشعب وتلھب مشاعرھم فكان جوابھ إننا نتناول حبوب الشجاعة واإلیمان ونؤمن بأن لكل أ

 المصري شعب عظیم قوي دائما

 
 س۱: ما التحصینات التي دبرھا العدو على شرق القناة ؟

م تحصینات قویة شرق قناة السویس أھمھا :۱۹٦۷أقامت إسرائیل بعد نكسة   
( ۱ ) خط بارلیف : عبارة عن حصون مجھزة بأقوى التحصینات والمعدات الحربیة على امتداد الساحل 

ي للقناة لمنع ھجوم المصریین ولیضرب أیة قوة تحاول عبور القناة .الشرق  
( ۲ ) خزانات للمواد الملتھبة : موزعة على مسافات مناسبة تخرج منھا أنابیب إلى سطح القناة إذا 

 اشتعلت تحول سطح القناة إلى نار ملتھبة تلتھم كل شيء .
( ۳ ) الساتر الترابي : بجوار خط بارلیف بارتفاع ۱٥ـ۲۰ متراً لیمنع أیة دبابة برمائیة من العبور وال 

 یمكن إزالة الساتر إال بجھد كبیر ووقت طویل .
( ٤ ) تزوید أمریكا إلسرائیل بأقوى المعدات الحربیة : حتى ظنت إسرائیل أنھا في حصن حصین وموقع 

 منیع یستحیل اقتحامھ .  
۲: ما دورالطیران المصري ورجال الصاعقة والمھندسین العسكریین والدبابات المصریة في حرب 

 أكتوبر؟
دور الطیران المصري : في السادس من أكتوبر ۱۹۷۳م  وفي اللحظة الحاسمة اندفع الطیران المصري 

 یزأر في سماء سیناء لیحطم مطارات العدو ومواقعھ العسكریة .
 دور رجال الصاعقة : قاموا بتدمیر منشآت العدو ومستودعات المواد الملتھبة 

دور المھندسین العسكریین : قاموا بعمل فتحات واسعة في الساتر الترابي وأقاموا الكباري لتعبر 
 الدبابات والعربات المصفحة والجنود المشاة إلى سیناء 

دور الدبابات المصریة : حطمت الجزء األكبر من دبابات العدو التي وصل تعدادھا ( ألف وسبعمائة 
لیل الفرار .دبابة ) وولى الباقي الق  
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 معناھا الكلمة معناھا الكلمة معناھا الكلمة

 تعلو تغمر
بشدة تأكل تلتھم وتغطي  

 تسیر في برمائیة وشراھة
 البر والبحر

 بناء محكم متین مشید
ً  زوراً  مخازن مستودعات وحصین  كذبا

 في ھالكھ حتفھ
 صغر تضاءل مخبئھ ج   مكامن مكمنھ

تھطبیع الھزیمة النكسة اختفى تالشى  فطرتھ 
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 )  ۲، ۱العدد ( -۱
 لیس لھا تمییز ( لفظ واحد أو اثنان إذا جاء بعد المعدود یعرب نعتاً )  -

 واحداً ، سلمت على طالبین اثنین  اقرأت قصة واحدة ، اشتریت كتاب مثال :
 ) ۱۰-۳العدد من (  -۲
 فة ویعرب أیضاً مضاف إلیھتمییزه جمع مجرور باإلضا -
 یخالف التمییز  (المعدود ) تذكیراَ أو تأنیثاَ و یعرب حسب موقعھ فى الجملة -

مع مجرور جتمییز  أیاممبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ،  سبعة"  أیام سبعةفى األسبوع  ) :۱مثال(
 باإلضافة أو مضاف إلیھ " 

تمییز جمع  قصصنصوب وعالمة نصبھ الفتحة ومفعول بھ م تسع"  قصص تسعاشتریت  ) :۲مثال(
 مجرور باإلضافة أو مضاف إلیھ "

 
 

 عشرة )  العدد ( ) یخالف المعدود إذا كان مفرداً ویوافقھ إذا كان مركباً ، تُسكن الشین فى ۱۰العدد( 
 إذا كانت مفردة ( معى عْشرة كتب ) -۱
 نث )إذا كانت مركبة وتمییزھا مؤنث ( نجح ثالث عْشرة مؤ -۲
 تفتح الشین فى حالة العدد المركب الذى تمییزه مذكر ( نجح ثالثة عَشر طالبا )  -۳
كتابةً ،  األعداد ز آخراألعداد المكونة من أكثر من رقمین نبدأ بكتابة األصغر ثم األكبر ، ویتبع التمیی  -٤

 ویجوز العكس ( أن نبدأ باألكبر ثم األصغر )
 
 

 فع والجرى الرضافاَ وال معرفة والمعدود مؤنث حذفت الیاء والتاء فى حالتالعدد ثمانیة إذا لم یكن م
 ووضع تحت النون كسرتان

 درجات السلم أكثر من ثماٍن  -حضر ثماٍن من البنات  مثل : 
 ) ومضاعفاتھا ۱۰۰العدد (  -۳
 ھ إلی فیتساوى فیھ التمییز المؤنث والمذكر وتمییزھا مفرد مجرور باإلضافة ویعرب أیضاَ مضا -
مع حذف  )جراَ فى حالة تثنیة ( مائة وألف ) یعربان إعراب المثنى ( باأللف رفعاَ وبالیاء نصباَ و -

 النون عند اإلضافة 
 ( مثال )

 ة ى شجرنجح مائتا طالب ، تصدقت على مائتى محتاج ، اشترك ألف سائح فى المھرجان ، غرسنا ألف 
 ) :۱مثال(

   قصة ألفو كتاب ألففى المكتبة  
 " ألف مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ، كتاب وقصة تمییز مفرد مجرور أو مضاف إلیھ "

 :  )۲مثال(
 تمییز مفرد مجرور أو مضاف إلیھ  فتاة، رأیت مائة  رجلجاء مائة 
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  )۱۹ -۱۱العدد (
 یوافقان المعدود ( التمییز ) تأنیثاً أو تذكیراً  ۲، ۱تمییزه مفرد منصوب ، العدد 

  )۱۹ -۱۳العدد من ( 
 الجزء األول یخالف المعدود تذكیراً أو تأنیثاً والجزء الثانى یوافقھ

ألن  )۱۲ما عدا العدد (یبنى على فتح الجزأین فى محل نصب أو رفع أو جر  )۱۹ -۱۱العدد من ( 
  رابالجزء األول منھ یعرب إعراب المثنى والجزء الثانى مبنى على الفتح ال محل لھ من اإلع

 أمثلة مختلفة :
 ع فاعل" جاء فعل ماضى ، سبع عشرة مبنیة على فتح الجزأین فى محل رف جاء سبع عشرة طالبة -۱ 

 ، طالبة تمییز مفرد منصوب "
 ة وشبھ" فى : حرف جر ، المطار : اسم مجرور وعالمة جره الكسر  فى المطار ست عشرة طائرة -۲ 

خر ، : مبنى على فتح الجزأین فى محل رفع مبتدأ مؤالجملة فى محل رفع خبر مقدم ،  ست عشرة 
 طائرة : تمییز مفرد منصوب  "

على  مبنیة " اثنا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثنى ،عشر  فى السنة اثنا عشر شھراً  -۳ 
 الفتح ال محل لھا من اإلعراب ، شھراً تمییز مفرد منصوب "

ً  أمثلة : رأیت أحد عشر  تمییز مفرد منصوب               كوكبا
 تمییز مفرد منصوب           طائرة رأیت إحدى عشرة         

 تمییز مفرد منصوب               تلمیذاً  جاء اثنا عشر            
 تمییز مفرد منصوب    تلمیذةسلمت على اثنتى عشرة          

 
 
 
 

 او العدد المعطوف علیھ ھو العدد الذى یأتى قبل حرف الو
 فى الفصل واحد وعشرون قصة   مثال :

عشرون  " واحد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ، الواو حرف عطف مبنى ال محل لھ من اإلعراب ،
 معطوف على واحد مرفوع وعالمة رفعھ الواو ، قصة تمییز مفرد منصوب "

 یوافق التمییز فى التذكیر أو التأنیث )۲،  ۱العددان (
 تمییز مفرد منصوب           قصةى وعشرین قرأت إحد مثال :

ً سلمت على اثنین وخمسین            تمییز مفرد منصوب     طالبا
ً   ) ۹ - ۳العدد من (   یخالف المعدود ( التمییز ) تذكیراً أو تأنیثا

 تمییز مفرد منصوبكلباً فى الحدیقة ثالثة وعشرون  مثال :
 تمییزه مفرد منصوب ) ۹۹ -۲۱العدد من ( 

 تمییز مفرد منصوب تلمیذة مررت بأربعین " مثال "  :
 
 
 
 

 ) ۹۰،  ۸۰،  ۷۰،  ٦۰،  ٥۰،  ٤۰،  ۳۰،  ۲۰وھى ( 
 تعرب حسب موقعھا فى الجملة إذا كانت مفردة  -
 تعرب حسب المعطوف علیھ إذا كانت معطوفة على ألفاظ العقود  -
 الم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالیاء ألنھا ملحقھ بجمع المذكر الس -
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-  ً  تمییز ألفاظ العقود مفرد منصوب دائما
ً  مثال :   حضر عشرون طالبا

 " عشرون فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو طالباً تمییز مفرد منصوب  "
 "سلمت على سبعین طالبة " سبعین اسم مجرور وعالمة جره الیاء وطالبة تمییز مفرد منصوب 

  حضر الحفل ثالثة وأربعون وزیراً 
أربعون  ل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة ، الواو حرف عطف مبنى ال محل لھ من اإلعراب ،" ثالثة فاع

 معطوف على ثالثة مرفوع وعالمة رفعھ الواو ، وزیراً تمییز مفرد منصوب "
 
 
 
 

  -"العدد یعرب حسب موقعھ فى الجملة :
 لیس لھما تمییز ویدل علیھما لفظ المعدود             " ۲و  ۱العددان "  
 تمیزھا جمع مجرور باإلضافة       " ۱۰:  ۳األعداد من "  

 تمیزھا مفرد منصوب      " ۹۹:  ۱۱األعداد من " 
 " مفرد مجرور باإلضافة ومضاعفاتھا ۱۰۰األعداد " 

 یوافقان التمییز تذكیراً أو تأنیثاً              " ۲و  ۱األعداد "  
 تمییز تذكیراً أو تأنیثاً یخالفان ال         " ۹:  ۳األعداد من "  
   یخالف التمییز تذكیراً أو تأنیثاً إذا كان مفرداً                     " ۱۰العدد "  

 ویوافقھ إذا كان مركباً                                         
 
 
 

 حول األرقام اآلتیة إلى أعداد : -۱
 ) مدرسة۱۷) فصل و (۱۱فى مدرستنا ( -۲طالبات  )۷) مرشداً ، (۱۲) سائحاً و(۱٥زار الغردقة ( -۱
) ۱۲() معلمة ویوجد فى المدرسة ۳۲) معلم و(۲۰) طالب و (۳۰۰) طالبة و (٥۰۰فى المدرسة ( -۲

) ۳( ) عامالت و۷) عامالً و (۲۱) مدرسة أولى و (۱۲)مدرس أول و (۱۱) وكیالت و (۱۰وكیل و (
 مدیرون 

 أكمل بتمییز مناسب -۲
 تكونت لجنة التحكیم من ثالث ...... -۲ر تسع وعشرون .....مر من الشھ -۱
 سلمت على سبع عشرة ........ -٤فى الحظیرة سبع وتسعون .......  -۳
 أكمل بعدد مناسب  -۳
ً  -۲فى مصر .... محافظة               -۱  رأیت ............. كوكبا
ً  فریق الكرة ....... -٤حضر الحفلة ....... آالف مشاھد  -۳  العبا
 صوب الخطأ فیما یأتى : -٤
 إنى رأیت خمس وثالثون رجالً  -۱
 اشترك فى المسابقة أحد عشرة طالب -۲
 حضر المباراة ألفین مشاھدین   -۳
 فى المكتبة مائة قصص وثالث تلمیذة -٤
 صوب ما تحتھ خط فیما یأتى -٥

م سبعة ، وحضروا ندوة تض نمكا عشرةلزیارة أحد  یوما ثالثطالبا فى رحلة مدتھا  أربعیناشترك 
  ۰ أعضاء وتسعون
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 استبدل باألرقام ألفاظا عربیة  -٦
 ۳۰میذ فى ( ) أخا ، یدرس التال ۱۱) مجلدا ، لسیدنا یوسف (  ۸۷) أسئلة ، بالمكتبة (  ٥أجبت عن ( 

بات و ( ) طال ۹ ) طائرة ، تبرع بالدم ( ۲) دبابة و (  ۲۲) فصال ، دمر أحد األبطال فى حرب أكتوبر ( 
 ، اشترك ) فصال ۱۸) كتابا ، فى المدرسة (  ۲۱) قصة و (  ٤) مجلة و (  ۱۲) طالبا ، قرأت (  ۱۷

) تلمیذة ،  ۳٥ () طالبا و  ۲۰) كتابا ، فاز بالجائزة (  ۱۲) تلمیذة ، فى الحقیبة (  ۱٤فى الرحلة ( 
  ۰) یوما  ٤۲أقمت باإلسكندریة ( 

 ن األقواس فیما یأتى ، مع بیان السبب : اختر التمییز المناسب مما بی -۷
 كراسات )  –كتب  –اشتریت ثالثة ( مساطر  -۱
 مندوبة )  –عامال  –شارك فى الحفل اثنان وعشرون ( مشرفین  -۲
 محسنة )  –محسنا  –انضم إلى لجنة البر خمسة وثالثون ( ھیئة  -۳
 )  طالب –طالبة  –یتألف فریق المدرسة من أحد عشر ( طالبا  -٤
 ساعات )  –یوما  –استغرقت الرحلة سبعة عشر ( لیلة  -٥
 طالب )  –طالبة  –فى الفصل إحدى عشرة ( طالبا  -٦
 أحادیث )  –آیة  –حفظت ثمانى عشرة ( نصا  -۷
 مسطرة ) –كتابا  –باع التاجر خمسة عشر ( كتب  -۸
 
 
 
 
 
 

 * عالماتھا   :
  ۱- اسم استفھام یستفھم بھا عن عدد مجھول.   

  ۲- تحتاج إلى جواب                   ۳- تقع  في أول الجملة.  
ال تحتمل الصدق والكذب. -٥یأتي بعدھا تمییز.                   -٤   
في نھایة جملتھا نضع عالمة استفھام ( ؟ )  -٦    
 -تمییز كم االستفھامیة : •
 (ھو الذي یعرفنا نوع كم : استفھامیة أم خبریة ) -

-  تمییز كم االستفھامیة   مفرد منصوب بالفتحة .  ۱    
ً  فى الفصل ؟   مثال ۱) - كم طالبا

(طالباً) تمییز منصوب بالفتحة فنقول أن كم استفھامیة)    
ً  معك ؟    مثال ۲) - كم جنیھا

( جنیھاً ) : تمییز منصوب بالفتحة فنقول أن كم استفھامیة )   
-  تمییزھا یجوز جره اذا جاء حرف جر قبل كم.    ۲    

 مثال ۱) - بكم  جنیٍھ اشتریت الكتاب ؟
    (أیضاً  استفھامیة لكن  الباء جرت التمییز)

 مثال ۲) - من كم عامٍ  سافرت ألوروبا ؟ 
      (أیضاً  استفھامیة لكن  من  جرت التمییز)
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 * عالماتھا   :
 ۱- تدل على الكثرة وال تسأل.  ۲- ال تحتاج إلى جواب .

یأتي بعدھا تمییز .   -٤فى أول الجملة .         تقع  -۳  
في نھایة جملتھا نضع عالمة تعجب ( ! )  -٦تحتمل الصدق والكذب       -٥  

 * تمییز كم الخبریة :- 
-  مفرد او جمع مجرور باالضافة او بحرف الجر من .  ۱    

 خدموا الوطن !  علماءٍ خدم الوطن !         كم  عالمٍ كم  باإلضافة : •
 فى الجنة !  شھداءٍ فى الجنة !        كم من  شھیدٍ كم من     بـ من : •

-  یجوز ان یدخل على كم الخبریة حرف جر .  ۲    
  (مثال ۱) - من كم قرنٍ  والتاریخ یسجل عظمة مصر !
  ( مثال۲) على كم ساعدٍ  بنیت حضارة مصر العظیمة !

 
 

 
 مثال۱ : كم تلمیذاً في المدرسة ؟

امیةھذه كم استفھ   
 وعند التحویل إلى خبریة یجب تغییر التمییز والعالمة الموجودة في نھایة الجملة :   وھنا احتماالت 

 متعددة لإلجابة :
 ۱- (بجر التمییز باإلضافة وإفراده) تكون ....... كم تلمیٍذ في المدرسة! 

 ۲- ( بحرف الجر) تكون ....... كم من تلمیٍذ في المدرسة! 
 ۳- (بجر التمییز باإلضافة وجمعھ) تكون .......  كم تالمیذ في المدرسة! 

 ٤- (بجر التمییز باإلضافة وجمعھ) تكون ....... كم من  تالمیذ في المدرسة! 
 مثال۲) كم من مھندسین في الموقع!

ھذه كم خبریة      
  عند تحویلھا إلى استفھامیة نغیر التمییز وننصبھ ونحذف حرف الجر (من)  فتكون الجملة 

 االستفھامیة : كم مھندساً في الموقع ؟
 

 س۱: حول كم إلى خبریة وغیر ما یلزم: 
 * كم شھیداً مات في االنتفاضة ؟   

 * كم كرسیاً في الحجرة ؟       
 س۲: بین نوع كم فیما یأتي وأعرب تمییزھا :

كم مشروعاً أقامتھ الدولة.  -۱   
كم مشروع أقامتھ الدولة.  -۲   
عوا بالدھم .  كم علماء نف -۳   
كم ساعةً في الیوم .  -٤   

 س۳: حول كم إلى استفھامیة وغیر ما یلزم: 
* كم من جبال في مصر .     
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 الفعل من حیث التجرد والزیادة نوعان  ( فعل مجرد ، وفعل مزید )

 
 

المعنى.ر تعریفھ : وھو ما كانت جمیع حروفھ أصلیة وال یمكن االستغناء عن أي حرف فیھا وإال تغی  
 أنواع الفعل المجرد : ( المجرد الثالثي ،  والمجرد الرباعي )

 المجرد الثالثي :
ھم ، لعب )وھو كل فعل عدد حروفھ األصلیة ثالثة مثل ( كتب ، شرب ، خرج ،  أكل ، عمل ، شرح ، ف   

 المجرد الرباعي : 
س ، ھندس ، طمأن ، ھزھز وھو كل فعل عدد حروفھ األصلیة أربعة حروف مثل ( دحرج ، زلزل ، وسو

 ، حصحص ، سلسل ، سیطر ، قلقل )
 
 

 تعریفھ : وھو ما زاد على حروفھ األصلیة حرف أو حرفان أو ثالثة أحرف 
 ملحوظة مھمة : ال یقبل الفعل من حروف الزیادة أكثر من ثالثة حروف 
 الفعل المجرد الثالثي ال یقبل من حروف الزیادة أكثر من ثالثة أحرف ۰ 

 الفعل المجرد الرباعي ال یقبل من حروف الزیادة  أكثر من حرفین فقط
حروف المضارعة وھى ( أ ، ن ، ي ، ت ) والضمائر المتصلة بالفعل ال تعد من حروف الزیادة وتاء 

أو ( ھناء  التأنیث ال تحسب من حروف الزیادة وحروف الزیادة مجموعة في كلمة (سألتمونیھا)
 وتسلیم)    

 أنواع الفعل المزید : ( مزید ثالثي ،  ومزید رباعي )
۱- الفعل الثالثي المزید بحرف واحد :  وھو إما ( الھمزة أو األلف أو التضعیف ) مثل (  أعلن ، قاتل ، 
كّرم  أسلم ، عامل ، علّم ) أصل ھذه األفعال ھي ( علن ، قتل ، كرم ، سلم ، عمل ، علم ) وھذه األفعال 

التضعیفمزیدة بالھمزة واأللف و  
۲- مزید ثالثي بحرفین :  وھما إما ( الھمزة والنون ، الھمزة والتاء ، التاء واأللف ، التاء والتضعیف ) 

 مثل 
ھذه الكلمات مزیدة ثالثي بحرفین ھما األلف والنون أصلھا ۰۰۰۰۰۰انھزم ، انفتح ، انكسر أنعدل 

عدل -كسر  –فتح  -ھزم  
ذه الكلمات مزیدة ثالثي بحرفین ھما األلف والتاء أصلھا ھ ۰۰۰۰انتصر ،انتشر ، انتحر ، انتفض 

نفض -نحر -نشر –نصر  
       ھذه الكلمات مزیدة بحرفین ھما التاء واأللف أصلھا ۰۰۰۰۰۰تفاھم ، تعامل ، تناقش ، تعارف 

عرف -نقش  -عمل –فھم   
      والتضعیف أصلھاھذه الكلمات مزیدة بحرفین ھما التاء  ۰۰۰۰۰۰تطّور ، تعلّم ، تكّرم ، تكّسر 

كسر -كرم –علم  -طور  
۳- مزید ثالثي بثالثة حروف: وھى ( األلف والسین والتاء ) مثل ( استخرج، استفھم، استعلم، استقبل، 

استعمل ) -استوقف   
 المزید الرباعي :

 مزید رباعي -تدحرج مزید رباعي بحرف واحد ( التاء) ، تغلغل -مزید رباعي بحرف واحد  مثال: -۱ 
 بحرف واحد (التاء) تھندس مزید رباعي بحرف ( التاء )

مزید رباعي بحرفین( الھمزة والتضعیف)  مثل اكفھّر واطمأّن مزید رباعي بحرفین( الھمزة  -۲
 والتضعیف)  
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 عبّر: مزید ثالثي بحرف ( التضعیف)  تزعزع: مزید رباعي بحرف   -أمثلة لألفعال المجردة والمزیدة:
 ( التاء)

مزید ثالثي بثالث حروف( األلف والسین والتاء) تجاسر: مزید ثالثي بحرفین( التاء واأللف)  استدعى:
 جھر: مجرد ثالثي   

ابتسم: مزید ثالثي بحرفین( األلف والتاء)   حصحص: مجرد رباعي یتأثر: مزید ثالثي بحرفین ( التاء 
ي   زركش: مجرد رباعي  قاتل: مزید والتضعیف)      ھّد: مجرد ثالثي أصلھا (ھدد)    دخل: مجرد ثالث

ثالثي بحرف " األلف"     أكرم: مزید ثالثي بحرف " الھمزة"   اّحمار: مزید رباعي بحرفین " األلف 
 و التضعیف" 

***************************************** 
  -:أتي حدد األفعال المجردة والمزیدة وأنواعھا فیما یأتي ثم بین حروف الزیادة فیما ی -۱
.)( كّرم ، استوفى ، تھندس  ، تباحث ، فھم ، انسلخ ، انتقص ، جامل ، اطمأّن ، استمع    

  -ھات من عندك ما یأتي :  -۲
( فعال  رباعیاً مزیداً بحرفین ، فعالً ثالثیاً مزید بحرف التضعیف ، فعالً رباعیاً مزید بالتاء ، فعالً ثالثیاً 

الثیاً مزید بالتاء والتضعیف ، فعالً ثالثیاً مجرداً ).مزید باأللف والتاء ، فعالً ث  
 

 
 
 
 

 
ھو كتاب نكشف فیھ عن معنى الكلمات وضبط بنیتھا وأخذ الماضي والمضارع واألمر وأخذ المصادر 

 والمؤنث والجموع ، و كلمات المعجم مرتبة حسب ترتیب الحروف الھجائیة وأصل الكلمة تسمى( مادة )
باباً ) الحرف الثاني یسمى ( فصالً ) الحرف الثالث یسمى مع مراعاة أو مع ما  الحرف األول یسمى (

 یثلثھما 
 
 
 

 ۱- إذا كانت الكلمة اسماً نحولھا إلى فعل :
 مثال :- العلم ــــ   علم       ،  العمل ـــــ   عمل ، محمود ـــــ   حمد ، تقدیم ـــ   قدم

 ۲- إذا كانت الكلمة فعالً مضارعاً أو أمراً نحولھا إلى الماضي :
 مثال : - یقول ــــــ قول  ،  قل ـــــ قول    ، یصوم ــــــ   صوم  ،  صم ـــ   صوم

 ۳- إذا كانت الكلمة مثنى أو جمع نحولھا إلى المفرد :
 مثال :- الرجال ــــ رجل  ،  الرجالن ـــــ رجل  ، البیوت ـــــ  بیت ، البیتان ــــ  بیت 

 ٤- إذا كانت الكلمة مؤنثة نحولھا إلى المذكر : 
 مثال :   أخذت  ـــــ أخذ  ، بدأت ـــــ  بدأ  ، عملت ــــ   عمل ، فھمت ـــــ  فھم

 ٥- إذا كانت الكلمة للمتكلم أو للمخاطب نحولھا إلى الغائب :
 مثال :- أعمل ــ یعمل ــ عمل ، أكتب ــ   یكتب ـــ   كتب ، تعمل ـــ یعمل ـــــ عمل ، تكتب ـ   یكتب ــ  كتب

 ٦- إذا كان في الكلمة حروف زیادة نحذفھا ونرد الكلمة إلى مجردھا الثالثي  أو الرباعي 
مثال :- استخرج ـــــ خرج  ، انتصر ــــ   نصر ، كامل ــــ   كمل   اطمأن ــــ طمأن  تدحرج ــــ   دحرج ، 

 وسواس ــــ   وسوس
 ۷- إذا كان في الكلمة حرف محذوف نرده 

 مثال :-   بع ــــــــــــ بیع ، قل ــــــــــ   قول ، نم ـــــــــــ   نوم.
 ۸- إذا كان في الكلمة حروف تضعیف في المجرد الثالثي علینا فك ھذا التضعیف 



 73  

 مثال :- مّد ـــــ مدد ،    شّد ــــ شدد ، حّق ـــــــ   حقق ، حّب ــــــــــ  حبب
 ۹- إذا كانت الكلمة معتلة الوسط أو اآلخر باأللف نرد األلف إلى أصلھا 

 ( الواو – الیاء ) عن طریق إما المضارع أو المصدر 
 مثال :- قال ــــ یقول ــــ قول ، سمى ـــ یسمى ـــــ سمو ، باع ــــ یبیع ــــ بیع ، نام ــــــ نوم

 
 
 

 القاموس المحیط:
باب الحرف األخیر فصل الحرف األول مع مراعاة الحرف نكشف فیھ عن الكلمات بالطریقة اآلتیة :  

 الثانى
 
 

 س۱ : كیف تكشف فى معجمك عن الكلمات اآلتیة ثم رتبھا فى المعجم ؟ : 
اختبر ) –سائح  –إنكار  –التجمیل  –حذف  -زلزال  -( المسلمون   

المسلمون ـــــــــ سلم              باب  س  فصل  ل  مع مراعاة  م -۱  
زال ــــــــــ زلزل            باب   ز  فصل  ل  مع مراعاة  ل و لزل -۲  
حذف ــــــــــ حذف             باب  ح  فصل  ذ  مع مراعاة  ف  -۳  
التجمیل ـــــــــ جمل                باب  ج  فصل  م  مع مراعاة  ل  -٤  
راعاة  رإنكار ـــــــــــ نكر             باب  ن  فصل  ك  مع م -٥  
سائح ــــــــــ سیح               باب  س  فصل  ى  مع مراعاة  ح   -٦  
اختبر ـــــــــــ خبر             باب  خ  فصل  ب   مع مراعاة  ر  -۷  

 ترتیبھا في المعجم كاآلتي : 
  ۱- جمل   ۲- حذف   ۳- خبر  ٤- زلزل     ٥- سلم    ٦- سیح   ۷- نكر  

 
 
 

 كیف تكشف في معجمك عن الكلمات اآلتیة ؟ ثم رتبھا في المعجم ؟
 –بع  –یجد  –قاتل  –مّد  –منتصر  –استغفار  –منصب  –صاحب  –انھمر  –سما  –دعا  –( عان 

وسواس ). –المھندس  –تدحرج  –رفض  –مّر  –النوم  –منال  –قم  –استفتح   
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س۱" الخلق الحمید فضیلة تحلى بھا األنبیاء جمیعھم ، وازدانت بھا قلوب السعداء ال األشقیاء ، فكم 
من نبي دعا أمتھ إلیھا ، ألثرھا الجمیل في حیات األمم والشعوب فیابني : أال تحب أن تكون ذا خلق 

 حسن وسلوك قویم لتسعد بالحیاة أمنھا ورخائھا وتستعید األوطان منزلتھا ؟ "
 ۱ - أعرب ما تحتھ خط .

ا یأتي : استخرج منھا م - ۲  
 أ ) فعال ً مجردا ً ، وبیني نوعھ         ب ) فعال ً مزیدا ً بالتاء والتضعیف .

 جـ) فعال ً مزیدا ً بالھمزة والتاء          د ) فعال ً مزیدا ً بثالثة حروف .
 ۳ - كیف نكشف في المعجم عن ( دعا - الحیاة )؟
 ٤ - اكتب األرقام في العبارة التالیة بألفاظ عربیة :

ساعة )  ۲٤أیام ، عدد ساعات الیوم  ۷شھرا ً ، وفي األسبوع  ۱۲( السنة   
**************************************** 

س۲" أال تعرفون مدینة القدس ؟ لقد كان إلیھا مسرى النبي رسول هللا محمد ، ھنا التقى جمیعھم ، ولم 
یكن ذلك نھارا ً بل لیال  ً عرج إلى سبع سماوات ، كم ساعة قضاھا في رحلتھ ؟ إنھ لم یقض سوى جزء 

 ییسیر من اللیل "
 ۱ - أعرب ما تحتھ خط في الفقرة السابقة .         

 ۲ - استخرج منھا : 
أ ) فعال ً مجردا ً وبین نوعھ .                               

 ب ) فعال ً مزیدا ً وبین حروف الزیادة .
 ۳ - كیف نكشف في المعجم عن ( األنبیاء - سماوات ) ؟

.( كم ساعة قضاھا في رحلتھ ) بین نوع كم في الجملة السابقة ، واذكر نوع تمییزھا  - ٤  
) قتلى .۱۰۰) مدفع ، و(۲۷) طائرة ، و(۱۱بلغت خسائر العدو ( - ٥  

 س۳- اذكر نوع كل فعل مما یلي من حیث اللزوم و التعدي :  
(أ) یعود          (د) أقام     
جرى (ب)        (ھـ) قام     

(ج) شاھد        
   س٤- صل كل متناسبین  فیما یلي :- 

) قاوم ۱(        (أ) الزم     
) تقدم ۲(     (ب) متعد     

) یبتسم ۳(     
) كافأ ٤(    

**************************************** 
س٥" في شھر رمضان یقبل المسلمون على الطاعات فلماذا ال یمارسون العبادة ھكذا طوال العام 

 خاصة أن اإلیمان الحقیقي ال یكون موسمیاً " 
) أعرب ما تحتھ خط في الفقرة السابقة ۱(   
) استخرج من الفقرة السابقة ما یلي : ۲(   
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(أ) فعالً الزماً          
(ب) فعالً متعدیاً        

( ج) اسماً معرباً بعالمة فرعیة       
اجعلھا جملة فعلیة )  ) الجنود ھاجموا الموقع  (۳(   

    س٦ عین كل فعل متعد فیما یلي موضحاً مفعولین 
ي. زعمتك مخلصاً ل -۳رأي الحاكم الحقیقة واضحة.  -۲جعل هللا الناس درجات  -۱     

 س۷ : ضع كل فعل مما یلي في جملة من عندك , و اذكر مفعولیة : 
ظن  ) -جعل   -زعم   –( علم   

 س۸ : ضع مكان النقط قیما یلي فعالً متعدیاً لمفعولین لیس أصلھما المبتدأ و الخبر :- 
) ..................... المدرس المتفوق وساماً ۱(   

) .............................. صدیقي كتاباً. ۲(   
) ............................ الفقیر ثوباً. ۳(   

 س ۹ 

فید الرجحان و اكتبھا صحیحة  ) حموك ذو علم كبیر ( أدخل على الجملة فعالً ی  

: أعرب ما تحتھ خط فیما یأتي :  ۱۰س  

 شیخاً. أباً (ب)إن لھ           على العرس.  أبویھ  رفع یوسف )أ(

 س۱۱  :

 " الید ال تصفق وحدھا فالبد من أن نخوض معارك الحیاة و أصابعنا متشابكة حتى تقبل الدنیا علینا 

 باسمة ) 

-استخرج من الفقرة السابقة ما یلي : -۲  الفقرة السابقة أعرب ما تحتھ خط في  -۱   

(ب) حالین مفردین    (أ) حاالً جملة , و اذكر نوعھا و محلھا.        

(ج) مضارعاً منصوباً      (د) معرفاً باإلضافة.     

( مؤمناً ) ( اجعلھا مرة نعتاً , و مرة حاالً في جملتین من عندك.  -۳   

 س ۱۲

  " إن المؤمن أشد حرصاً من غیره على أداء الفروض السماویة ثقة منھ في أن شبراً من العمل 

 الصالح قد یدخلھ جنة فسیحة " 

  :استخرج من الفقرة السابقة ما یلي  -ب   أعرب ما تحتھ خط في الفقرة السابقة.  )أ(

خبراً لناسخ , و اضبط آخره.  -۲تمییزاً واذكر نوعھ و عالقة  إعرابھ.  -۱  

۳-  ً اسم و اعربھ ) (ج) اشتریت ثالثین ............................. ( أكمل ب      مرفوعاً . مضارعا  
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 س۱۳   أعرب االسم الواقع بعد إال فیما یلي : 

 ۱- نجا الركاب إال واحداً.     ۲- ما نجا الركاب إال واحداً. 

 ۳- ما نجا إال واحد.      ٤- یسعد الناس بالزیارة إال البخالء.  

 ٥- ما یرسب إال المقصر.  

 س۱٤ : صوب الخطأ فیما یلي :

 لیت أبیك  یأتي مبكراً. -۱

 اإلنسان الجاد ذا عمل محمود.  -۲

 حضر المدعون إال اثنان.  -۳

 س۱٥ 

" یا أخا اإلسالم إن قتل األبریاء لیس من اإلسالم  في شىء فكیف نرى اآلالت یتساقطون باسم الدین 

ً  بین الناس؟ "   اإلسالمي الذي ھو أرفع القیم شأنا

 أعرب ما تحتھ خط في الفقرة السابقة.  -۱

 استخرج من الفقرة السابقة ما یلي :  -۲

 (أ) حاالً , و اذكر نوعھا و محلھا. 

 (ب) اسماً من السماء الخمسة و اذكر عالمة إعرابھ.

 (ج) تمییزاً , و اذكر نوعھ. 

 (د) جمعاً , و اذكر نوعھ. 

 (ھـ) معرفاً باإلضافة. 

اً لالستفھام. (و) أسلوب  

 (ز) اسماً موصوالً. 

 (ح) ضمیراً و بین نوعھ. 

 (ط) ظرفاً و بین نوعھ. 
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 أوال التعبیر:

 ۱- اكتب الفتة تحث فیھا زمالءك علي الحفاظ علي قطرة الماء( إجباري).
 ۲- اكتب في واحد من الموضوعین اآلتیین:

فسھ وأمتھ.نإنما حیاتھ في عمل مفید یعود بالنفع علي ( ا )  العاقل لیس لدیھ ما یسمي بوقت فراغ و     
( ب ) تتجلي أصالة الشعب المصري وقت األزمات.    

 ثانیا: القراءة: أجب عن السؤالین التالیین:   ۱- " قصة كفاح شعب مصر " :
مع " تجددت المظاھرات الوطنیة واشتد عدوان الجنود البریطانیین علي المتظاھرین، لقد اقتحموا الجا

 األزھر برصاصھم وفتكوا بعدد كبیر من المواطنین في األحیاء المختلفة وقرروا نفي سعد وصحبھ".
ما مرادف " فتكوا " ومضاد " اقتحموا " ومفرد " أحیاء " ؟ -۱  
" تجددت المظاھرات الوطنیة " فما رد فعل الجنود البریطانیین ؟ -۲  
في سعد وصحبھ؟ما النتائج المترتبة علي ن -٤   لترا.اذكر التحفظات األربعة التي احتفظت بھا انج -۳  

۲ – من موضوع ( الثعلب یشھد ): " موالي القاضي: أحتج .. الوقت ثمین لھذا أطلب أال یستدعي 
 المتھم حیوانا آخر . قاضي القضاة: العدل ھنا یقضي أن یستدعي المتھم بعد الثعلب حیوانا آخر ."

وجمع" آخر" في جمل من عندك.ھات مضاد "أحتج"ومرادف"ثمین" -۱  
ماذا طلب من القاضي؟ وھل وافقھ القاضي علي طلبھ؟ -۳          من الذي یحتج أمام القاضي؟ -۲  

 ثانیا النصوص: أجب عن السؤالین التالیین:    ۱- من موضوع ( القراءة حیاة للحیاة ):
أنھا موضوعات تفترق فیما بینھا  وقد تبدو الموضوعات التي تتمثل بھا ھذه األفكار، في ظاھر األمر"

افتراق الشرق من الغرب والشمال من الجنوب، وحقیقة األمر أنھا كلھا مادة حیاة، وكلھا جداول تنبثق 
من ینبوع واحد وتعود إلیھ.. أشبھ باألمواج التي تتالقى في بحر واحد، وتخرج بنا من الجداول إلى 

.."المحیط الكبیر  
جمل من عندك. فىف" تنبثق "وجمع" الكبیر" ا)ھات جمع " حیاة "وراد    

 ب) كیف تكون جمیع الموضوعات مادة للحیاة ؟
 جـ) ( تنبثق من ینبوع واحد وتعود إلیھ ) حدد من العبارة تضاًدا وقیمتھ في أداء المعني.

 د) ھل استفدت من ھذا الموضوع في طریقة القراءة التي تتبعھا؟ دلل .
 ۲- من نص: ( الملك العادل ):

 یـا َمِلًكــا فَْلتـرأْف بِالـَّرعیـــةْ 
 

 واجعــْل أخالقَـَك شیـًما َسنیَّةْ 
بــاعْ  واِل ........ِ فــي الــَوَرى ...... ـِن ........... والّطِ  وحّسِ
كیـَّ ......... بالعَْفــِو واقبـِل ......... ةْ َواستَنشـِِق ........... الزَّ  

ات ھذا النص مكان النقط.ا  ) اكتب ما تُرك من كلم  
فلترأف " ما نوع كل أسلوب مما سبق؟ وما غرضھ؟ –ب ) " یا ملًكا   

جـ ) بم نصح الشاعر الملك في ھذه األبیات؟ وما رأیك في ھذه النصائح؟   
رابعًا : النحو :   " إنما عاطفة اإلحسان تحبھا النفس وتمیل إلیھا وال یتمتع بھا إال كل مؤمن ذي قلب 

 رحیم ومازال شعبنا من أعظم الشعوب بًرا وإحسانًا یمنح وطنھ الجھد لیعیش عزیًزا ".
 ا  ) أعرب ثالث كلمات مما تحتھا خط.       ب )ھات من الفقرة السابقة :

تمییزا وأعربھ. -٤فعال مجردا وآخر مزیدا.        -۱  
حاال وبین صاحب الحال. -٥ضمیرا في محل جر.             -۲  
فعال متعدیا لمفعولین وبین مفعولیھ. -٦ربا وآخر مبنیا.          اسما مع -۳  

 جـ  ) صوب الخطأ في العبارة اآلتیة : ( في المكتبة ألف كتب ).
  د  ) ما حروف الزیادة في كل فعل من األفعال اآلتیة (استقبل– تفاخر–انتقل )

؟ھــ)"كم من معارك خاضھا المصریون في سبیل الوطن"ما نوع " كم "   
عجم عن معني كلمة ( یتمتع ).مو ) اكشف في ال  
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 إجباري  من قصة كفاح شعب مصر : أجب عن السؤال التالي  - ۱
كل مكان  وعیًدا مجیًدا، فإذا البھجة في عظیًما أممت مصر شركة قناة السویس، فكان ذلك حدثًا  

د؛ فقد ردت قد عمت الفرحة الكبرى أرجاء البالكل وجھ، ل تغمر والفرحة على كل لسان وإذا االبتسامة
 إلینا بعد غیاب  .

 اختر الصواب مما بین القوسین:   ا 
           رجیة     -راجیة   -رجا   »:أرجاء«مفرد   -       األمل     -الفرحة   -الراحة »: البھجة«مرادف   - 
  ألسنة   -لسن   -ألسن »: لسان«جمع   -

  أممت مصر شركة قناة السویس ؟ ب  ما المقصود بـ
  تأمیم شركة قناة السویس على شعب مصر؟ جـ  ما أثر

 من موضوع اختراعات مستقبلیة :  - ۲
لید امیرا صغیرة الحجم على شكل سوار یمكن طیھ حول معصم ااآلن بإنتاج ك الشركات تھتم بعض

 . وسالمتك األحداث التي تقع لك طوال الیوم وبالتالي تساعد في الحفاظ على أمنك كل لتصور
  أسورة . ا   ھات من الفقرة مرادف أسفل الكف  ومضاد نشره  ومفرد 

  یرا كما أوضحت الفقرة؟ب  ما فائدة الكام
  جـ  أذكر بعض تطبیقات اللیزر كما فھمت من الدرس.

 النصوص: :ثانیا
 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قال..   نور من نص  منابر من  - ۱
ین یعدلون في على یمین الرحمن عز وجل وكلتا یدیھ یمین الذ نور منالمقسطین عند هللا على منابر  إن

 .ولوا حكمھم وأھلیھم وما
  ا   ھات مرادف ولوا  ومفرد المقسطین  وجمع عرش . 

  ما الفضل العظیم الذي أعده هللا للعادلین من عباده؟  -ب  
  ما الجمال في عبارة منابر من نور ؟  -جـ  

 ۲ - من نص الفالح :
ومن َكْرمي لكم عنب                  فمن نَْخلي لكم رطب  

وقطني یجلب الیُسرا                 ومن َحْقلي لكم قََصب  
ومن بقري لكم َسْمن                ومن غنمي لكم ِعْھن   
منافُع َجمةٌ أخرى                    وفي طیري وال َمنٌّ   

  منفعة . ھات من األبیات مرادف صوف  ومضاد قلیلة  وجمع  -ا    
  عدد الفالح خیراتھ في األبیات؟ فما ھي؟  -ب  
  ة؟ما قیمة وصف المنافع بأنھا جم  -جـ  

  د   ما قیمة تكرار العطف: في األبیات؟ 
ثالثا: النحو:«مصر ھي منارة العالم فھى صاحبة أعظم حضارة على مر التاریخ، امتألت علًما وأدبًا من 
، وأخ عاقل،  أرادھا بسوء عاد یجر أذیال الخزي ومنع خیراتھا ولم تكس أبناءھا إال حیاء منھم أٌب أبىٌّ

نَایا..»  یُصان فیھا ذو عفة عن الدَّ
 استخرج من العبارة :  –ب        ا   اعرب ما تحت خط 
  ر مبنی�ا.اسًما معربًا وآخ  -تمییًزا    -حاالً واذكر نوعھا   -فعالً الزًما وآخر مزیًدا   

 ما یلزم. أدخل على الجملة فعالً ینصب مفعولین وغیر» أنتم متحدون«جـ  
  واعرب تمییزھا. بین نوع كم ».. فكم من جھود تُبذل لتطویر التعلیم«د    

 مجلد.  ٥كتاب و   ۳٥ھـ  في المكتبة 
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 مصر : شعب األول: من قصة كفاح السؤال
ل آثاُرھا على كما تد أبنائھا، ھذه األمة المصریة العتیقة ، دون سائر األمم والشعوب، تدل طبائع إن»

لوا أرضھا روظنوا أنھم  األقویاء، البقاء والخلود، فكم من مرة اجتاحھا الغاصبون ماًدا تذروه حوَّ
 ».الریاح
 بین األقواس: من اإلجابة الصحیحة تخیر

  ماسبیرو .  -محمد فرید   -قائل العبارة السابقة: مصطفى كامل   -ا    
  طابع   -طبع   -طبیعة »: طبائع«مفرد   -ب  
  السیر   -الفناء   -النوم »: الخلود«مضاد   -جـ  

  محمد فرید   -سعد زغلول   -الناصر  حمل لواء الكفاح بعد مصطفى كامل مباشرة: جمال عبد  -د    
 :  یضیع أن موضوع   الكنز قبل من  الثاني: السؤال

    تلفت في واخ والعصور للوقت مفاھیم متعددة ومتباینة تداولتھا األجیال المتعاقبة عبر السنین إن
 تفسیرھا العقول بحسب أھداف كل جیل.

  األوقات  وكلمة مضادھا قلیلة . ھات من الفقرة كلمة مرادفھا مختلفة  وكلمة جمعھا  -ا    
  ب  لماذا اختلفت العقول في تفسیر مفھوم الوقت؟

  جـ  عالم اتفقت األجیال بخصوص الوقت؟
 ثانیاً النصوص:

 أحسن الخالقین . هللا اقرأ ثم أجب من نص تبارك  - ۱
 ؤفكون .الحي ذلكم هللا فأنى ت من یخرج الحي من المیت ومخرج المیتإن هللا فالق الحب والنوى 

 ھات من اآلیة ما یلى:  -ا    
  مرادف: یصرفون عن العبادة  جمع النواة .

  ما الدلیل على على قدره هللا كما فھمت من اآلیة؟  -ب  
  المیت ؟  -ما الجمال فى الحي   -جـ  

 من نص   أنا البحر  .
اةــمن القبر یدنیني بغیر أن           ا ــً أرى كل یوم بالجرائد مزلق  

بسطت رجائي بعد بسط شكاتي           إلى معشر الُكتَّاب والجمع حافل  
  شر .معا ا   ھات من األبیات مرادف: خطأ  ومضاد: یبعدني  ومفرد: 

  ب  ما شكوى اللغة كما فھمت من البیت األول؟
  جـ  ما قیمة الفعل المضارع یدنیني ؟

ثالثاً : النحو :إن مصر خالدة على مر الزمن، حاول الغزاة  الطامعون احتاللھا فعادوا بخیبة سطَّرھا  
 التاریخ والمعتدون  أنفسھم في كتبھم أكدوا ھذه الحقیقة واآلن أصبحت حدود مصر وترابھا آمنین.

  أعرب ما تحتھ خط:  -ا    
 ب  ھات من الفقرة ما یلي:

 المنعوت. نعتًا مفرًدا وعین  - ۱
 تًا جملة.نع  - ۲
 اسًما معربا وآخر مبنی�ا.  - ۳
  قطع. ھمزة وصل وھمزة  - ٤

 التمییز. اكتب األرقام بالحروف مع مراعاة الموقع اإلعرابي وضبط  -جـ  
  رجاأش ۱۰۰ في الشارع  - ۳      فصل.  ٤۰في الدرسة   - ۲      تلمیذ.  ۲٥حضر الحفل   - ۱
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  كفاح شعب مصر قصة أجب عن السؤال اآلتي من  - ۱
ل تغزو والنار فإذا ثالث دو الحدید فشل المستعمر أمام منطق الحق والعدل لجأ إلى منطق ولما"

یقبضون بعدھا  وقدروا لھذا الغزو ستة أیام الحبیبة بأساطیلھا ومدمراتھا وطائراتھا وغواصاتھا مصرنا
 ».م األمورعلى زما

 الصحیحة من بین القوسین لما یأتي: اإلجابة ا   تخیر 
  أزمة   -زمم   -زموم  »:زمام«جمع   -      الكذب .  -الباطل   -الظلم »: الحق«مضاد   - 

  ؟جـ  ما مصیر ھؤالء الغادرین       ؟۱۹٥٦ب  ما الدول التي غزت مصر في عام 
 من موضوع: الكلمة :  - ۲

هللا علیھ  عظیًما بنبوغ شاعر أو بزوغ خطیب بینھم بل إن رسول هللا صلى احتفاء كان العرب یحتفون
 وفھمھا حین أراد أن یشیر إلى بالغة لسانھ وفصاحة منطقة قال مشیًرا أھمیة الكلمة نفسھ وسلم 

 أوتیت جوامع الكلم  .وإدراكھا:   
  اختفاء  وكلمة جمعھا ألسن  ھات من الفقرة مرادف كلمة احتفال  وكلمة مضادھا  -ا    

  ما المقصود بـ: أوتیت جوامع الكلم؟  -جـ     ما الدلیل على تقدیر العرب لقیمة الكلمة؟  -ب  
 النصوص: :ثانیا

 تعالى: قال  الخالقین من نص تبارك هللا أحسن  - ۱
  علمون .قد فصلنا اآلیات لقوم ی والبحر وھو الذي جعل لكم النجوم لتھتدوا بھا في ظلمات البر 
  ھات مرادف فصلنا  ومضاد تھدوا  ومفرد ظلمات .  -ا    

 . ما الحكمة من خلق النجوم كما فھمت من اآلیة؟  -  ب
  ما الجمال في البر والبحر . وما قیمة كلمة قد ؟  -جـ  

 ۲ -  من نص الملك العادل :
جید كالقالدةاسطع ب                       یاملك السؤدد والسعادة  

ودوحة المنطق والبیان                وانظر فتلك روضة المعاني   
  أطفئ . ن األبیات مرادف شجرة  ومفرد القالئد  ومضادھات م  -ا    

  بم وصف الشاعر نصائحھ للملك؟  -ب  
 . نطق؟دوحة الم  -ما الجمال في روضة المعاني   -جـ  

 ثالثا: القواعد النحویة:
عاش الفالح المصري زمنا طویالً یزرع بآالت استخدمھا أجداده، لكن التكنولوجیا الحدیثة شقَّت طریقھا 

».إلیھ فأصبح یسأل المزید منھا بل ینتظر أحداثھا باستمرار  
 ب  ھات من الفقرة السابقة ما یلي:       قة.ا   أعرب ما تحتھ خط في الفقرة الساب 

 أحرف. فعالً مزیًدا بثالثة  - ۱
  نعتًا وبین نوعھ.  - ۲
 فعالً مھموًزا.  - ۳
  ضمیًرا في محل جر.  - ٤
 اسًما معربًا بعالمة إعراب أصلیة.  - ٥
  نوعھ. فعالً مجرًدا وبین  - ٦

م .  -جـ  ما أحرف الزیادة في الفعلین: أْكرم     یُكّرِ
  شرط جازمة وغیر ما یلزم. یزداد الرخاء  اربط بین الجملتین بأداة  -یجري النیل   -د    

  یلزم. كم من عظیم أنجبت مصر .. اجعل كم  استفھامیة وغیر ما  -ھـ  
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 : مصر من كتاب كفاح شعب  - ۱
لوطن أتجھ امن ثرى  بقعة الشباب الذین باعوا أرواحھم للفداء وعلى كل وإلى  عن السؤال اآلتي: أجب

 لناھاننسى األمانة التي حم ولن إلیھم وأقول لھم: سوف نمضي على الطریق، لن نضعف ولن نخذل،
 یأتي: فیما ا   تخیر اإلجابة الصحیحة مما بین القوسین 
 عبد الناصر . جمال  -مصطفى كامل   -قائل العبارة السابقة الزعیم:سعد زغلول    - 
 المطر .  -التراب الندي   -الغني »: الثَّرى«مرادف   - 
   بقعات .  -أبقع   -بقاع  »بقعة«جمع   - 

  ما األمانة التي حملھا زعماء الثورة؟ وھل تم تحقیقھا؟  -ب  
 . التعبیرین أجمل؟ ولماذا؟ أيحاربوا في سبیل الوطن    -باعوا أرواحھم للفداء    -جـ  

 من موضوع لغة خالدة :  - ۲
ت من الزمان نستخدمھا الیوم ھي من أقدم اللغات الحیة على وجھ األرض، فقد أمض التي اللغة العربیة

 على ألف وستمائة سنة منتشرة في معظم أرجاء المعمورة. یزید ما
  مضاد منتشرة .  -مفرد أرجاء     -دف الحیة   ا   ھات مرا 

  ما عمر اللغة العربیة كما فھمت من الفقرة؟  -ب  
  كم عدد المتحدثین باللغة العربیة اآلن تقریبًا؟  -جـ  
 : نور من نص منابر من  -۱   النصوص: :ثانیا
 رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قال
ذین یعدلون على یمین الرحمن عز وجل وكلتا یدیھ یمین ال نور المقسطین عند هللا على منابر من إن»

 »ولوا في حكمھم وأھلیھم وما
  ن ؟یمی ا   ما المقصود بـ: منابر ؟ وما مضاد یعدلون ؟ وما جمع 

 . وضح ذلك. فصَّل الرسول صلى هللا علیھ وسلم صور العدل في ھذا الحدیث  -ب  
 . د   ماذا أفاد التعبیر عند هللا ؟    ما قیمة إن  في بدایة الحدیث؟  -جـ  

 ۲ -  من نص أنا البحر :
فھل ساء لوا الغواص عن صدفاتي        أنا البحر في أحشائھ الدر كامن   

ا ومنعة م عزَّ أقوام بعز لغاتــــــوك                        أرى لرجال الغرب عز�  
ھات من البیتین ما یلي:  -ا      

  مفرد صدفاتى .  -مضاد منعة    -مرادف أحشائھ  
  ب  كیف عز أھل الغرب كما فھمت من البیت الثاني؟

  جـ  بم شبھت اللغة نفسھا؟ وعالم یدل ھذا؟
 ثالثا: القواعد النحویة:

إن أبناء الوطن جمیعھم یتصفون بأخالق طیبة أساسھا الصدق فھو خلق جمیل یسمو بالفرد وینھض 
بالمجتمع معظمھ؛ ألنھ من الفضائل العلیا التي دعا إلیھا الدین ولیس الصدق قوالً بل فعالً یطابق القول 

 ویعزز من شأن اإلنسان ویجعلھ شامًخا بین أقرانھ.
 من الفقرة السابقة:ب  استخرج                         ا   أعرب ما تحتھ خط 

 فعالً ینصب مفعولین وحددھما.        -۳  اسًما معربًا وآخر مبنی�ا.  - ۲  مبنی�ا     فعالً معربًا وآخر  - ۱
                      »بل«معطوفًا بـ    - ۷     ا وبین نوعھ   نعتً   -٦توكیًدا وبین نوعھ    - ٥نصب. ضمیًرا في محل  -٤

 استبدل باألرقام ألفاًظا عربیة واضبطھا وتمییزھا:  -جـ  
 القراءة. سطًرا في فائدة  ۲۳كتبت   -  طالبات.  ۱۰طالب و  ۷نجح في االمتحان   - 
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 القراءة: :أوال
 قصة كفاح شعب مصر : من
 ھذا أجل نمأسرح بخواطري في ھذه اللحظة المجیدة عبر أسوار الحیاة إلى الذین جاھدوا  إنني»  - ۱

 ».الیوم، ولم یمتد بھم العمر لیعیشوه
  .....................»أسوار«مفرد  -مرادفھا............. عبر      مفردھا...........» خواطر«أ    

  ب  من قائل ھذه العبارة؟ ومتى قالھا؟
  جـ  وماذا قال الزعیم ألرواح المجاھدین؟

 من موضوع اختراعات مستقبلیة :  - ۲
 التي جيالتي سوف أستثمرھا لصالح المستقبل، ما یطلق علیھ تقنیة النانو تكنولو راعاتاالخت من

لداخل أو من ا لتصویره سیمكن من خاللھا صنع سفینة فضائیة في حجم الذرة لإلبحار في جسم اإلنسان
 إلجراء عملیة جراحیة والخروج دون ألم .

  .ھات مرادف تقنیة  ومضاد الداخل  وجمع ألم   -ا    
  ما تطبیقات النانو تكنولوجي كما جاء بالفقرة؟  -ب  
  ما اللیزر كما فھمت من الدرس؟  -جـ  
  یفنىال  كنز األول: من نص: الخلق السؤال   النصوص: :ثانیا
 ثم أجب: اقرأ

رامة على إھانة وطنھ أو العبث بك یجترئ ھو الصرخة التي یصرخھا الشجاع في وجھ من .. الخلق
  قومھ.

  ا   ھات مرادف   الصرخة   ومضاد   الشجاع   وجمع   وجھ  . 
  ال في العبث بكرامة قومھ .جـ  ما الجم       ب  ما الخلق كما فھمت من الفقرة؟

 السؤال الثاني من نص الفالح . اقرأ ثم أجب:
أرد تُرابھا تِبرا               أنا الفالح في مصر  - ۱  
بوادیھا وال فقرا                فال تُبقى یدى قفًرا  - ۲  

تخیر الصواب مما بین القوسین.  -ا      
 الثانیة  واألولى   -أودیة   -جمع وادي: ودیان   -  األلماس   -الذھب   -التبر ھو:  الفضة   - 
  فرح   -سعادة   -مضاد فقر:  غنى   - 

 . ب  ما فضل الفالح على مصر كما فھمت من البیتین؟
  ؟فقرا   -حـ  ما الجمال في الجمع بین قفرا 

  أحمد رامي .  -محمد الھراوى    -د  كاتب النص ھو: أحمد شوقي  
 ثالثا: القواعد:  

«اللغة العربیة التي نستخدمھا الیوم ھي أقدم اللغات الحیة على وجھ األرض، فقد أمضت من الزمان ما 
یزید على ألف وستمائة سنة.. منتشرة في معظم أرجاء المعمورة، یتحدث بھا ملیار وربع ملیار من 

 البشر ولیس سكان الوطن العربي  -  وحدھم -  كما یعتقد كثیرون...»
ا   استخرج من العبارة ما یأتي:   

  إلیھ. مضافًا ومضافًا  - ۲        فعلین معربین وبین إعرابھما  - ۱
 تمییز عدد وأعربھ.  - ٤              اسًما لفعل ناسخ وأعربھ  - ۳
  فعلین مبنیین وبین عالمة بناء كل منھما.  - ٥

  ب  أعرب ما تحتھ خط:
 نستخدمھا    أمضت     انتشر    استعان     استطاع      األفعال اآلتیة: جـ  اذكر أحرف الزیادة فى
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